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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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 و أهم تعديالته 10/00قانون النقد و القرضلواقع قراءة نظرية 
A theoretical reading of the reality of the Currency and Loan Law 

10/90 and its most important amendments 

 

 عطار عبد احلفيظ ،   1 بناشنهو فريدة
 

 benachenhouf@gmail.com، )اجلزائر( بكر بلقايد تلمسان  أبوجامعة 
 hafidtlm.13@gmail.com،  )اجلزائر( جامعة اجلياليل اليابس سيدي بلعباس

 
 

 

  :ملخص
بغية االنتقال إىل اقتصاد السوق عرف االقتصاد اجلزائري إصالحا جداي ضمن اإلصالحات اليت تبنتها اجلزائر         

وىذا سباشيا مع التوجو اجلديد  .90/10قرض منذ هناية الثمانيات وىو إدراج قانون جديد يعرف بقانون النقد وال
للسياسة االقتصادية يف البالد ضلو االنفتاح الكلي على االقتصاد الرأمسايل خاصة وأن القوانني السابقة أصبحت ال 
تتالءم مع التحوالت االقتصادية واالجتماعية، غري أن أىم مبادئ وأىداف ىذا القانون اجلديد تعكس الواقع الذي 

 لنظام ادلصريف اجلزائري وخري دليل على ذلك ىو أن معظم البنوك اجلزائرية ىي بنوك  عمومية .يعيشو ا
 ،قانون النقد و القرض ، إصالحات بنكية ،السياسة االقتصادية ،  تعديالت قانون النقد و القرضكلمات مفتاحية: 

 السوقاقتصاد 

  JEL  :E42 اتتصنيف

Abstract:  

                With a view to integrating into the market economy, the Algerian 

economy has undergone significant reforms since the end of the 1980s. The 

law of currency and credit 10/90 .is considered a better law which envisages 

new the country's economic policies and certain openness to the capitalist 

economy, all the more so as previous laws have not been adaptable to current 

economic and social changes. While the principles and purposes of this recent 

                                           
  l.combenachenhouf@gmai بناشنهو فريدة ادلؤلف ادلراسل:
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 عطار عبد احلفيظ   و فريدة     بناشنهو
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law are at odds with today's banking industry. The obvious example: the 

majority of Algerian banks are public. 

Keywords: Currency and loan law, banking reforms, economic policy, 

amendments to the monetary and loan law, market economy 

JEL Classification Codes : E42 

 

 

 مقدمة:  .1
بقانون النقد والقرض نصا تشريعيا  وادلتعلق 1990ابريل  14الصادر يف  10-90يعترب قانون رقم 

يعكس بصدق اعًتافا أبمهية ادلكانة اليت جيب أن يكون عليها النظام ادلصريف، ويعترب من القوانني 
التشريعية األساسية لإلصالحات ابإلضافة إىل انو محل أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام ادلصريف 

 ليها السوق والواقع االقتصادي العادلي اجلديد.  وأدائو لتكييفو مع االحتياجات اليت دي
 من خالل ىذه الدراسة طرح اإلشكالية التالية:  ضلاولإشكالية الدراسة: -
ىل ىذا القانون يطابق الواقع الذي تعيشو البنوك اجلزائرية أم ىناك بعض الثغرات؟ وكيف ديكن  

 ربديث النظام ادلصريف ابتداء من ىذا القانون؟ 
 الدراسة:فرضيات -
 القرض.توجد نقاط قوة و نقاط ضعف لقانون النقد و  -
تعديالت قانون النقد و القرض اجلزائري سامهت يف تنظيم القواعد اليت يعمل هبا النظام  -

 ادلصريف اجلزائري  
هتدف ىذه الدراسة إىل إعطاء الرؤية اجلديدة ذلذا القانون زلاولة التعرف على  : أهداف الدراسة-

ائصو وأىم القوانني الصادرة وادلعدلة ذلذا القانون كما تسعى إىل لفت انتباه الباحثني أىدافو وخص
والدارسني إىل إعطاء  أىم النقاط فيما خيص إصالح و ربديث البنوك اجلزائرية  يف إطار قانون النقد و 

 القرض .
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و بغية   90/10رض : للتعرف أكثر على التعديالت اليت تبعت قانون النقد و الق منهجية الدراسة-
إلقاء دراسة نظرية يف كل ما تبعو من إصالحات النظام ادلصريف اجلزائري  و السياسة النقدية أيضا د 

 .ادلنهج الوصفي التحليلي  إبتباعقمنا يف دراستنا ىذه  

  أهداف قانون النقد والقرض  .2
الوطين ليحرر اخلزينة من عبئ منح إنشاء نظام مصريف يعتمد على القواعد التقليدية يف سبويل االقتصاد 

 االئتمان، 
إرساء  قواعد السوق لتطوير عملية زبصيص ادلوارد وإعادة أتسيس مالءة مؤسسات الدولة والبنوك  ●
. 
خلق عالقة بني النظام ادلصريف وادلؤسسات العمومية قائمة على أساس االستقاللية التجارية  ●

 والتعاقدية يف ظل جو تنافسي. 
، إنشاء  2دلستثمر األجنيب وسبهيد األرضية القانونية لالستثمار بصدور قانون االستثماراتجلب ا ●

 سوق مالية وابلتايل بورصة األوراق ادلالية.
إدخال وظائف وأنشطة على البنوك واليت تدخل يف إطار الوساطة البنكية واألسواق ادلباشرة،  ●

أنشطة مالية جديدة كاالستمارات ادلباشرة كما يهدف وتطويرىا إىل عدة  ، ]النقدية ادلالية، الصرف[
إىل ادلشاركة الفعالة يف ذبميع االدخار اخلاص و أتطري االدخار خارج عن اإلدارات ادلصرفية للتخفيف 

  .(175ص ، 2004)بلعزوز بن علي ،  من الضغوطات التضخمية

  :[ 10-00قوانني معدلة لقانون النقد والقرض ] دراسة انتقاديه لقانون  .3
إن قانون النقد والقرض جاء بعدة خطوط عريضة واليت مل تكن اجلزائر مهيأة ذلا وخري دليل على ذلك  

 كانت ىناك تعديالت كثرية بعد ىذا القانون واليت نذكرىا فيما يلي:
  2003ادلتعلق ابلنقد و القرض أوت  03-11رقم  األمر .1.3
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من األخطار اليت ديكن أن يواجهها و كذا اثر تعرض أول  لقد جاء ىذا األمر حلماية النظام ادلصريف
والدي يعترب انتقاد لقانون النقد و القرض  بنك خاص يف اجلزائر إىل حالة إفالس وىو بنك خليفة

الذي حث على إنشاء بنوك خاصة وحيث ا ن أول ذبربة يف اجلزائر يف رلال البنوك اخلاصة ابءت 
ت ىذا القانون حيث ال ديكن من مزاولة النشاط البنكي إال من ابلفشل وذلذا كانت من أىم إجراءا

خالل نوعني من ادلؤسسات ومها البنوك وادلؤسسات ادلالية ادلتخصصة حيث ديكن للبنك مجع الودائع 
ومنح القروض وتوفري وسائل الدفع. إضافة إىل أنو ال ديكن للمؤسسات ادلالية ادلتخصصة القيام جبميع 

دلالية ماعدا الوظائف والعمليات البنكية، ال ديكن ألي شخص أن يعمل يف إطار الوظائف للوساطة ا
رللس النقد والقرض أن ينشئ بنكا خاصا أو مؤسسة مالية أو يكون عضوا يف رللس إدارهتا سواءا 
بشكل مباشر أو بتفويض من شخص أخر لتسيريىا أو إدارهتا كما مت  إنشاء صندوق ضمان حلماية 

 .  (Temar ,2010, p54)أموال ادلودعني
احلد األدىن لرأس  2004تضمن ىذا القانون الصادر يف مارس   :2004أوت  04قانون .2.3

حيدد احلد األدىن لرأس  1990مال البنوك وادلؤسسات ادلالية اليت تنشط داخل اجلزائر فقانون ادلالية لـ 
ة بينهما حدد ىذا األمر احلد األدىن مليون دج للمؤسسات ادلالي 10و بـ  مليون دج  50مال البنوك بـ 

مليون دج ابلنسبة للمؤسسات ادلالية فكل  500مليار دج للبنوك و  2.5ب  2004لرأس مال سنة 
مؤسسة ال زبضع ذلذه الشروط سوف يسحب منها االعتماد وىذا ما يؤكد تدخل السلطات السياسية 

 .(22، ص 2006بطاىر علي ،) والنقدية يف النظام ادلصريف
والذي حيدد شروط تكوين االحتياطي  2004مارس  04ادلؤرخ يف  04-02كذلك األمر    -

% و 1اإلجباري لدى دفاتر بنك اجلزائر وبصفة عامة يًتاوح معدل االحتياطي اإلجباري ما بني 
 % كحد أقصى.15

وىي خوصصة ثالثة بنوك عمومية ىي:  2005كذلك أىم ما جاء يف إطار إصالحات ما بعد    -
ANB، ADB ،APB وفتحت اجملال أمام ادلستثمرين األجانب وكذا أصدرت السلطات ،
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 30اجلزائرية قرار يفرض كل بنك أجنيب يريد االستثمار يف اجلزائر أال يقل رأس مال فرعو اجلديد عن 
ماليني دوالر فقط منذ أن فتح رلال االستثمار  7مليون دوالر أمريكي بعد أن كان الشرط يقدر بـ 

وينطبق ىذا القرار على البنوك األجنبية ادلوجودة يف اجلزائر حيث  1990للقطاع اخلاص سنة  ادلصريف
يتيح ذلا فرصة عامني لرفع رأس مال و قد شرعت يف تنفيذ ىذا القرار أعلى ىيئة مصرفية يف البالد و 

ة يف تسيري ىي رللس النقد و القرض ابلبنك ادلركزي اجلزائري الذي يتمتع ابالستقاللية عن احلكوم
 (125، ص 2015)بناشنهو فريدة ، ومراقبة القطاع ادلصريف العام واخلاص.

حرص احلكومة على ضمان ادلعامالت البنكية خاصة بعد اهنيار بنك  كان الغرض من ىذا اإلجراء ىو
خليفة وما اتبع ذلك من فضائح مالية ، الدعوة لالستثمار يف اجلزائر حبكم أن السوق ما زالت تتسع 

 رؤوس أموال ضخمة .ل

ولتحقق ذلك دعا رللس اجلزائر االقتصادي االجتماعي يف احدث تقاريره احلكومية إىل اإلسراع يف 
إصالح القطاع ادلايل وادلصريف علما أن ىدا األخري  حباجة إىل إصالح عاجل من اجل مواكبة العودلة , 

 OMCارةإضافة إىل تسهيل انضمام اجلزائر إىل ادلنظمة العادلية للتج
 2000قانون ادلالية التكميلي لـ .  3.3

 2009جويلية  26-44و ادلنشور ابجلريدة الرمسية رقم  2009جويلية  22صدر ىذا القانون يف 
 وحث على النقاط التالية:

 إلغاء القروض االستهالكية وحصرىا فقط على شكل قروض عقارية. -ا(
 كية ادلتعلقة ابالسترياد واخلدمات.فرض رسوم جديدة فيما يتعلق ابلعمليات البن -ب(

على فرض رسوم بنكية على عمليات التوطني  2نص يف مادتو  2005حيث أن قانون ادلالية لـ 
استرياد وتصدير السلع حيث لفتح ملف لدى البنك لتسجيل عملية  البنكي فيما خيص عمليات

ابإلضافة إىل  2009جلديد لـ دج غري أن ىذا القانون ا 10000استرياد السلع جيب دفع رسم قيمتو 
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على كل عمليات توطني االسترياد واخلدمات وىذا امن   %3ىذا الرسم أضاف رمسا آخرا وىو خصم
 قيمة العملية. 

 منع عمليات التجارة اخلارجية اليت ال سبلك رقم تعريف ضرييب. -ج(
جاء هبا النظام احملاسيب إن ادلؤسسات مطالبة بتطبيق نظام زلاسيب وفق ادلعايري اجلديدة اليت  -د(

 اجلديد.
 استعمال القرض ادلستندي كوسيلة جيدة لتمويل االسترياد. -ه(
 زبفيض معدالت الفائدة على القروض العقارية. -و(
 ضمان الدولة ابلنسبة للقروض ادلقدمة للمؤسسة الصغرية وادلتوسطة. -ي(

لمؤسسة الصغرية وادلتوسطة ىو شرط وذلك ذلدف تشجيع االستثمار واإلنتاج حيث أن إعطاء الدعم ل
، اجلريدة الرمسية،ص 2009التكميلي قانون ادلالية )من شروط االنضمام إىل ادلنظمة العادلية للتجارة.

15) 
جاء لتنظيم و تسيري النظام ادلصريف وخاصة  10-90حسب ما الحظناه أن قانون النقد و القرض 
لبنوك وما الحظناه أن القطاع ادلصريف اجلزائري يعرف التوجو ضلو اقتصاد السوق ويعين منافسة بني ا

 عدة نقائص وربدايت ذبعل ىذا القانون يفقد فعاليتو .
  2011تعديالت قانون النقد والقرض لسنة . 4.3
قصد تطوير أكثر إطار التنظيمي لالستقرار ادلايل،ويف أتقلم مع ادلعايري اجلديدة جلنة ابزل الدولية،       

يتعلق بتحديد وقياس وتسيري ورقابة خطر السيولة من طرف رللس النقد والقرض يف وإصدار نظام 
،يلزم البنوك معامل سيولة أدىن جيب احًتامو، كما اصدر اجمللس  نظاما اثنيا، من أجل   2011ماي 

ة،  إرساء تطبيق أحسن لتسيري سيولة ومتابعة العمليات ما بني البنوك، وربسني نوعية التقارير االحًتازي
كما يساىم ىذان اجلهازان يدعمان أدوات اإلشراف والرقابة، يف تعزيز أكثر الستقرار وصالبة النظام 
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ادلصريف اجلزائري كما يعمالن على التنبؤ وادلتابعة الدقيقة للسيولة ادلصرفية من طرف بنك اجلزائر وىذا 
 يف إطار إدارتو للسياسة النقدية .

 2017رض لسنة تعديالت قانون النقد و الق. 5.3
سياسة  استخدامكبريا يف إيراداهتا ىذا ما دفعها إىل   اطلفاضاأسعار البًتول شهدت اجلزائر  اطلفاضاثر 

و اليت هتدف اىل طبع النقود بدون وجود مقابل من اجل سبويل ادلوازنة العامة للجزائر و التسيري الكمي 
و اليت تنص يف    11/10/2017 ادلؤرخ يف 10-17ىدا كان يف إصدار قانون النقد و القرض 

سنوات بشراء سندات اخلزينة )السندات ادلالية (  5على أن يقوم البنك ادلركزي و دلدة  45مادتو رقم 
سبويل اخلزينة ، سبويل الدين العمومي  احتياجاتاليت تصدرىا و ذلك من أجل ادلسامهة يف تغطية سبويل 

ادلؤرخ يف   10/17من قانون رقم 45)ادلادة  ثمارلالستالداخلي و أيضا سبيل الصندوق الوطين 
11/10/2017 ). 

 حتدايت و خصائص النظام ادلصريف اجلزائري:. 4
 التحدايت اليت تواجه القطاع ادلصريف اجلديد:. 1.4

اتضحت معامل ادلنافسة يف السوق البنكي خاصة بني البنوك اجلديدة )اخلاصة واألجنبية( ونظريهتا  
تتم عن إصرار الستغالل كل القرض ادلتاحة يف ىذا جيدة ا حققتو األوىل من نتائج العمومية، نظرا دل

مع أن كالمها حقق تطور ملحوظ حىت  السوق وىذا ما أظهرتو بعض ادلؤشرات ادلالية للسنوات األخرية 
أكثر من  2002مردودية األموال اخلاصة الذي بلغ متوسطو منذ  على ادلستوى الدويل خاصة مؤشر

% يف البنوك األجنبية لكن رغم ادلسرية الطويلة اليت مرت هبا 25يف البنوك العمومية وأكثر من % 12
البنوك التجارية اجلزائرية إال أن اخلرباء جيمعون رلموعة من التحدايت الداخلية واخلارجية ادلتمثلة فيما 

 يلي:
 التحدايت الداخلية : 1.1.4
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فحسب رئيس مجعية البنوك وادلؤسسات ادلالية فان  : عدم التماشي مع سيولة االقتصاد بليونة-
مليار دج وىذا ادلبلغ ديثل  4710من مجع حوايل  2008النظام البنكي يف اجلزائر سبكن يف هناية 

حيث عاشت  2001هبا البنوك ابتداء من االنتعاش البًتويل لسنة مرت سيولة زائدة وىي احلالة اليت 
حيث استطاع البنك  أبعاد تضخمية شلا يتطلب تدخل بنك اجلزائرأزمة سيولة زائدة ديكن أن تولد 

ادلركزي يف تنفيذه للسياسة النقدية أن يعمل بشكل مباشر ابستخدام سلطة التنظيمية أو بشكل غري 
مباشر ابستخدام أتثريه على ظروف سوق النقد، فيمكن دور األدوات ادلباشرة يف ربديد معدالت 

تحديد الكميات )مبالغ االئتمان ربت التحصيل( عن  طريق اللوائح يف حني الفائدة أو احلد منها أو ب
 . يكمن دور األدوات غري ادلباشرة يف تصحيح الطلب و العرض اخلاصني ابالحتياطات ادلصرفية

أما عن األدوات اليت تدخل هبا بنك اجلزائر للحد من أزمة السيولة الزائدة وىي تتمثل يف ثالثة 
 : سياسات

لبنك  حيث وضعية فائض السيولة  يف السوق  مسح اسرتجاع السيولة: )األخذ السيولة(:تقنية -
جديدة تسمى ابسًتجاع السيولة عن طريق  بواسطة أداة 2002اجلزائر إىل التدخل إبتداءا من أفريل 

ة ادلناقصة حبيث يعرض البنك يعرض البنك ادلركزي ادلبلغ ادلراد سحبو من السوق النقدية دبعدل فائد
ليصل إىل  2002مليار دينار جزائري سنة  160حيث استطاع بذلك اسًتجاع  ،يعينو حسب إرادتو

مث  2007دينار جزائري سنة  مليار 484مث ليصل إىل  2006مليار دينار جزائري سنة 449.7
مليار دج حيث 2400فكانت تقدر ب  2010أما  2009مليار دينار جزائري سنة  1100
 مليار دج 9534وصلت إىل  2011

حيث تسمح للمصارف  2005: مت إدخاذلا يف أوت التسهيلة اخلاصة ابلوديعة ادلغلة ابلفائدة-
ساعة لدى بنك اجلزائر لالستفادة من عائد حيدده ىذا األخري حيث كانت سبثل  24إبصلاز ودائع دلدة 

 عائد كما يلي: ، حيث كانت التطورات ىذا ال2006الوسيلة )غري مباشرة( األكثر نشاطا خالل سنة 
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 >- 0.30%،  2010يف  >- % 1.،  2007يف  >- %1،  2005يف  >- % 0.30
 2013يف سنة  %0.30،  2012يف سنة  %30 .0،  2011يف 
: حيث ابستعمال األداتني اجلديدتني السابقتني فإن بنك اجلزائر حياول سياسية االحتياطي اإللزامي-

ستوى البنوك من أجل احملافظة على االستقرار النقدي و ابستمرار امتصاص السيولة الفائضة على م
و لكن حسب مؤشرات السوق النقدي فبالرغم من التعديل الذي جاء بو  األمر . التوازن االئتماين

مليون دينار  5, 2مليون دينار جزائري اىل 500للرفع من رأس ادلال البنوك من  03/11/2003
إال أن ىذه القدرة ال زالت مشلولة و كل ادلتعاملني يؤكدون على لكي تزيد القدرة البنوك على التمويل 

مدى سباطل البنوك يف سبويل االقتصاد و الكل يؤكد عن أمهية البنوك يف تنشيط فعالية ادلشاريع 
االستثمارية خاصة يف ىذه الظروف الذي تعرف خوصصة الكثري من ادلؤسسات و إعطاء العناية و 

 صغرية و ادلتوسطة ابعتبارىا مصدر للمنتوج اجلديد.االعتبار إىل ادلؤسسات ال
 أزمة اخنفاض أسعار البرتول و تدخالت بنك اجلزائر:-

م عرفت أسعار البًتول اطلفاض كبريا شلا أثر سلبا على االقتصاد الوطين نظرا 2014منذ شهر جوان 
دلصرفية، لذا واجهت العتماده الكبري على إيرادات صادرات احملروقات خصوصا على مستوى السيولة ا

 السياسة النقدية مجلة من التحدايت، نوردىا فيما يلي:
  عجز يف ادليزانية ويف احلساب اجلاري اخلارجي شلا أدى اىل آتكل شبو كلي دلوارد صندوق

 الضبط اإليرادات واطلفاض يف احتياطات الصرف؛
 ارتفاع معدالت التضخم؛ 
 اطلفاض يف السيولة ادلصرفية؛ 
  ان التجاري ويف ميزان ادلدفوعات؛عجز يف ادليز 
 اطلفاض يف سعر صرف الدينار اجلزائري؛ 



 عطار عبد احلفيظ   و فريدة     بناشنهو
 

 10 جملة NARAFE 2020، جوان 1، العدد 3اجمللد                                   

 

 متطور وضعف  مايل سوق نقدي و وجود ضعف أدوات السياسة النقدية التقليدية نظرا لعدم
 بدل من االدخار. االكتناز اىل الوعي االدخاري لألفراد أي ادليل

  لذا عمل بنك اجلزائر على ازباذ رلموعة من التدابري:
  التقليص التدرجيي مث التوقف النهائي لعمليات امتصاص السيولة يف الثالثي الثالث من

 ؛2016
  ؛ 8% اىل 12زبفيض معدل االحتياطي االجباري من% 
  ؛3,5% اىل 4زبفيض معدل اعادة اخلصم من% 

توجيهية ربديد كيفية تطبيق كل من أداة سياسة السوق ادلفتوحة اليت تسمح إبدارة معدالت الفائدة ال
ومستوى السيولة ادلصرفية وفق احتياجات االقتصاد، وأداة تسهيلة القرض اذلامشي اليت تسمح للبنوك 
ابللجوء إىل بنك اجلزائر لتغطية احتياجاهتا اخلاصة ابخلزينة ، و ربديد ادلعدل األقصى الذي ال ديكن 

التمويل غري  ابإلضافة إىل اعتمادللبنوك وادلؤسسات ادلالية أن تتجاوزه عند توزيع القروض لزابئنها.
التقليدي لالقتصاد الوطين يف إطار التعديل اجلديد الذي تضمنو قانون القرض والنقد حيث يقوم بنك 

سنوات، بشراء مباشرة السندات اليت تصدرىا اخلزينة، من  (5اجلزائر بشكل استثنائي ولـمدة مخس )
ياجات سبويل اخلزينة، سبويل الدين العمومي تغطية احت اخلصوص، يف:  أجل الـمسامهة على وجو

  الداخلي وسبويل الصندوق الوطين لإلستثمار.
 عبد شويش العزيز عبد) حيث تتمثل أدوات السياسة النقدية غري التقليدية  بصفة عامة فيما يلي :

 (85،ص  2014، امحد الباري عبد احلميد و بشرى

تسهيل ●،  ة أسعار الفائدة السالبةسياس●. Quantitative Easingالتسيري الكمي ●
 .FG التوجيو ادلسبق●ت الفائدة ،الدلعد -الصفرية–التخفيضات ادلتدنية  ●، CEاإلئتمان 
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: وىذا ما دينعها من تقدًن قروض أكثر، وبدوره يزيد من ادلؤوانت صغر حجم رأس مال البنوك-
ضمان قدر من األرابح إذ للحصول ادلخصصة ويؤدي إىل رفع سعر الفائدة لتغطية تكلفة ادلؤوانت و 

 حجم القرض ادلتحصل 2.15على قرض فان الضماانت تفوق يف ادلتوسط 
% من قروض البنوك العمومية ويطال 52شركة عمومية كبرية على  15حيث تستحوذ  الرتكيز: -

ائدة  الًتكيز كذلك اجلانب اجلغرايف حبيث تًتكز رلمل القروض ادلوجهة يف اجلهة الوسطى للوطن ولف
 كربى للشركات وىذا األمر من شانو عرقلة التنمية ادلتوازنة يف اجلزائر.

:شبابيك البنوك يف اجلزائر ىي األقل يف منطقة ادلغرب العريب دبعدل كثافة ضعف االنتشار البنكي -
مواطن بينما ادلعايري فتشري على انو جيب أن يكون شباك لكل  25000بنكية شباك واحد لكل 

% وىو األضعف يف ادلنطقة 53ويًتتب عنو أن توزيع القروض يف اجلزائر ىو دبعدل  مواطن 8000
للقرض يقبل واحد، وكما ىو معروف فان قرار منح القرض الزال مركزاي  02أي نظراي من بني طلبني 

ائي على منح القرض ] إذ جيب أن يذىب ملف طلب القرض إىل اإلدارة العامة من اجل القرار النه
)حبيح عبد القادر ،  [ 10-90وىذا ما مل يتطابق مع متطلبات وأىداف قانون النقد والقرض 

 (64، ص  2013
إضافة إىل نقص اخلربة و الكفاءة يف القائمني على النظام البنكي فمثال قيام بنك اجلزائر ابإلصالح 

ول خسائر مالية و بشرية يف قضية خليفة، كان بعد فوات األوان و حص  2003خاصة يف إطار قانون 
ففي إطار العودلة جيب أن ينشأ البنك اجلديد  )احلديث( و حيتوي رأمسالو على مسامهة بنك دويل و 
أن  تعطى اإلدارة للمحًتفني كما يشري اخلرباء إىل  أن أغلب البنوك األجنبية ىي بنوك فرنسية غرضها 

 ة الفرنسيةواضح و ىو مرافقة ادلؤسسات اإلنتاجي
فمن جهة البنوك العمومية اذلدف و الوجهة معينة  ابستعمال وسائل  :ادلسار البنكي غري متوازن -

 تقليدية و من جهة أخرى البنوك األجنبية بتصور آخر أبحدث الوسائل.
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  إن احمليط اخلارجي للبنوك يتمثل فيما يلي:     التحدايت اخلارجية:. 2.1.4
ؤشر مكافحة الرشوة يف اجلزائر فانو حسب معهد الشفافية يف تقريره لسنة فيما خيص مالرشوة:  -

وبعد القيام بسري اآلراء وحبوث من طرف منظمات مستقلة وادلطبق على اإلدارات والطبقات  2008
ويعود  28أما قطر ففي ادلرتبة  62وتونس يف ادلرتبة  3.2/10بنسبة  92السياسية، فاجلزائر يف ادلرتبة 

خر حسب ادلعهد إىل عدم ادلراقبة الكفؤة دلصاحل الدولة و أيضا إىل عدم اشًتاك اجملمع ادلدين ىذا التأ
 يف الرقابة.

جيب أن تنظر الدولة على أن اإلدارة وسيلة تنمية وادلؤسسة كعامل خللق الثروة بريوقراطية اإلدارة:  -
مؤشر إنشاء دولة من حيث  181عينة من  2018سنة   seBisuBBOING ولقد صنف معهد

مؤسسة حسب درجة العراقيل اإلدارية والقانونية اليت يتعرض ذلا ادلستمر، فان اجلزائر أتت يف ادلرتبة 
 أايم.  5يوم أما يف كندا إجراء واحد و  11إجراءات و 10بينما تونس يتطلب  141

و للنظام يف دراسة حديثة ل IMFحيث دعا  عدم وضوح الرؤية ابلنسبة للدولة ادلالكة للبنوك:-
البنكي اجلزائري على أمهية تدعيم مسار اخلوصصة وتطوير مناخ البنوك خاصة القانوين والقضائي 
وتطوير سياسة القروض , و ركز على ربديد الدور الفعلي للدولة ذباه ىده البنوك، ىل جيب أن تكون 

سياسة زلددة، كما أحلت فعالة وتعمل وفق القواعد ادلعتمدة وربقق مردودية وأرابح ؟ أم تريد تطبيق 
اذليئة على توفري مناخ ادلنافسة بني القطاع العام واخلاص وربقيق التوازن حيث يالحظ ضعف يف التأقلم 

 ونقص يف الليونة. 
إن كانت اإلصالحات رلرد عمليات إدارية بعيدة عن الواقع ادلعاش عدم مشولية اإلصالحات: - 

ات اليت تقوم هبا احلكومة يف توجيو التمويل البنكي ضلو فمصريىا حتما سيكون الفشل وحىت اإلجراء
اجملال العقاري أي حصول ادلواطن على سكن فان قدرتو على التسديد معدومة حىت وإن منحت لو 
قروض بدون فائدة وىذا يرجع إىل أن سعر ادلًت ادلربع للسكن يف اغلب الدول يعادل األجر القاعدي 

مرات ىذا األجر وىو ما جيعل القرض ادلمنوح  06ر إىل أكثر من ادلضمون، يف حني يصل يف اجلزائ
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% من الًتكيبة ادلالية لشراء منزل وابلتايل فعملية اإلصالح عملية شاملة ال تقبل التجزئة 30ديثل فقط 
وأتخذ يف احلسبان مجيع ادلتعاملني االقتصاديني إلرساء قواعد النظام البنكي احلديث وادلتفتح ضلو 

 اخلارج.
ا عن العالقات بني البنوك فًتابط األنظمة التحويل و الدفع تبقى اذلدف الرئيسي لتجديد و ربديث أم

 النظام البنكي، ىذا التجديد الذي يساىم بقوة يف ذبارية البنوك للسحب، التحويالت و زايدة سيولتها
 خصائص النظام ادلصريف اجلزائري: 2.4

ينة العامة تبقى دائما تعاين من صعوابت وعوائق من جراء يف إطار إعادة تطهري البنوك من طرف اخلز 
األساليب اليت يتبعها أحياان سواء لألفراد أو الشركات وفرض معدالت فائدة حسب ما سبليو احلكومة 

 وليس كما ديليو قانون النقد والقرض.
 وأىم خصائص النظام ادلصريف اجلزائري ما يلي:  

ار بفعالية ، عدم تطور العادات ادلصرفية لدى الغالبية العظمى من قلة ادلدخرات وعدم االستثم -     
 ادلواطنني تطورا كافيا، إذ ال تزال معظم ادلعامالت تتم على أساس الدفع النقدي ادلباشر.  

ادلنافسة البنكية تكاد تكون سيئة ابعتبار أن كل البنوك ىي مؤسسات عمومية خسارهتا ملقاة  -     
 على عاتق الدولة.

حني صدور اإلصالحات اليت تقول انو  2003غياب تشريعات واضحة حول الرقابة حىت عام  -     
يتطلب أن يكون للسلطة النقدية آليات وىيئات رقابة على ىذا النظام حىت يكون عملو منسجما مع 

الرقابة  القوانني ويستجيب لشروط حفظ األموال اليت تعود يف اغلبها إىل الغري ] الودائع [، كما على
 أن تقوم بدورىا من قبل اجلهاز ادلصريف عن زبونو ادلقًتض.

زبلف الصريفة ادلركزية، يف الواقع فهي تواجو مصاعب عديدة تعيق فعالية سياستها النقدية  -     
وادلالية وادلصرفية.أهنا وإن غدت فهي تتوفر اآلن على سوق نقدية يتم فيها عرض وطلب األساس 

ال يتجاوز ثالث أشهر بني البنوك التجارية إال أهنا ال تزال تفتقر كليا أو تقريبا إىل  النقدي ألجل قصري
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السوق ادلايل وىذا على الرغم من األمهية ادلركزية اليت يلعبها ىذا السوق يف سبويل القطاع احلقيقي 
 ابدلوارد ادلالية اليت حيتاجها يف سياق نشاطاتو االستثمارية.

 ريف اجلزائري و كيفية حتديثهنقائص النظام ادلص. 5
  النقائص اليت تعرتض النظام ادلصريف اجلزائري  1.5

جاء قانون النقد والقرض من خالل سلتلف قواعده للتقرب إىل السوق احمللية أو الدولية حيث كان 
يري يهدف إىل تقوية الوظيفة البنكية نظرا لنمط التسيري القدًن، فالبنك اجلزائري الذي يفتقد إىل معا

التسيري حيث ال حيًتم النسب اليت اقرىا بنك اجلزائر شلا نتج عنو نقص يف السيولة النقدية اليت تدخل 
% و 8يف حني تتعامل البنوك مع زابئنها بنسبيت  % 20بنك اجلزائر لسدىا بنسبة فائدة تقدر بـ 

خلوف من اهنيار % لتحفيز االستثمار وادلالحظ أهنا تتعامل خبسارة وىذا ألسباب سياسية وا12
البنوك اليت لن تتجاوز عافيتها ما مل تتجاوز صعوبة سبويل خزائنها وصعوبة استجابتها لقوانني التسيري 
الرأمسايل حيث تعاين بنوكنا اليوم من ثقل القروض غري ادلضمونة السداد وكثرة االختالسات 

من النقائص يف  كما توجد الكثري  .    (Nouridine Grim ,2009 p 12 ) .والتجاوزات
 القطاع البنكي اجلزائري منها: 

اجلزائر ابستخدامها سياسات نقدية غري تقليدية سوف تؤثر سلبا االقتصاد الوطين حيث زايدة  إن
) دمحم الكتلة النقدية بدون مقابل يف اإلنتاج يؤدي إىل التضخم و ابلتايل عدم فعالية ىذه السياسات .

 (58، ص 2018ىاين ، ايسني مراح ، 
 * نقص ادلعلومات اليت يقدمها البنك إىل الزابئن.   

 * غياب االتصال بني البنوك مع بعضها البعض.   
* سوء استعمال الدفع فادلؤسسات اجلزائرية واألفراد يفضلون الدفع النقدي على الشيك فكيف يف   

 اقتصاد يرخص الشيك كوسيلة للدفع عليو أن يقبل بطاقة الدفع.
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آجال تنفيذ العمليات البنكية ) التسديد أو الدفع ( تعترب  .بنكية ذات نوعية رديئة * اخلدمات ال
 طويلة.

 * طلبات القروض تعاجل يف مدة طويلة. 
 * ادلنتجات البنكية زلدودة جدا واإليداع اندرا ما يكون.

 حتديث النظام ادلصريف اجلزائري: . 2.5
بديل لو يف ظل العودلة ادلالية و ادلصرفية و تعدد  إن التوجو إىل ربديث البنوك العمومية توجو ال

حاجات اجملتمع حبيث أصبح حباجة إىل مزيد من ادلعلومات واخلدمات ادلصرفية اجلديدة واألكثر تنوعا 
وإىل أدوات استثمارية تدر ذلم عائدا ماليا مناسبا فمربرات ربديث اخلدمات ادلصرفية تتمثل فيما يلي: 

 ( 96ص  ،2017) كمال زيتوين، 
 العودلة ادلالية: .1.2.5
 فالعودلة ادلالية تتضمن ربرير ادلعامالت التالية:        
 * ادلعامالت ادلالية ادلتعلقة ابالستثمار يف سوق األوراق ادلالية.      
 * ادلعامالت ادلتعلقة ابالستثمار األجنيب ادلباشر.       
وادلايل والضماانت، الكفالة والتسهيالت  ادلالية اليت  * ادلعامالت اخلاصة ابالئتمان التجاري      

 تشمل التدفقات للداخل أو على التدفقات للخارج. 
 * ادلعامالت ادلتعلقة ابلبنوك التجارية ) العودلة ادلصرفية (.      

ي من أما العودلة ادلصرفية فتعد طريقا جديدا لتحقيق عائد اقتصادي سريع ومرتفع وربرير النشاط التمويل
 ادلخاطر الغامضة والصرحية اليت توفر على االدخار العادلي ومعامالت ادلؤسسات واألفراد.

 رحبية البنك وحتسني اخلدمات ادلقدمة للزابئن2.2.5 
 تطبيق التقنيات واخلدمات احلديثة حيقق أربعة أىداف ىي:   

 ن ابلبنوك.* التعامل بكفاءة مع النمو اذلائل وادلتسرع لعدد من حساابت الزابئ
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* زبفيض التكلفة احلقيقية لعملية ادلدفوعات وإجراء ادلقاصة فيما بني الشيكات اليت سبثل ىذه 
 ادلدفوعات.

 * أدى إىل ربرير الزابئن من قيود ادلكان و الزمان.
أدى تطبيق التقنيات احلديثة إىل سبكني البنوك من تقدًن خدمات لزابئنها مل تكن معروفة من قبل كما 

 يف و.م.ا، سبثلت ىذه اخلدمات فيما يلي:حدث 
 زايدة يف عدد احلساابت.  -
 زايدة حجم العمليات ادلصرفية.  -
 خفض تكلفة العمليات ادلصرفية. -
 تقدًن معطيات تتعلق بتحليل ادلخاطر. -
 معرفة أعمق للزبون.  -
الة العراقيل أمام الزابئن. تدفق ادلعلومات اليت تؤدي إىل تنسيق أحسن وانسجام العمل ادلصريف ويف إز  -

( Benmalek Riad , 1999 , p 50) 
 قوة ادلنافسة: 3.2.5

نظرا لشدة ادلنافسة تصبح البنوك العمومية ربرص على ادلردودية اليت تساعدىا على الزايدة يف مواردىا 
لب اخلاصة ضف إىل ذلك أن البنوك اخلاصة مطالبة حبكم ادلنافسة دبراقبة وكالتها ومراعاة مطا

 .(74، ص 2016، طالب وليد األمني دمحم) ادلسامهني.
 حتديث اخلدمات البنكية: 4.2.5 

ربديث اخلدمات البنكية ىو الرفع من مستوى اخلدمات البنكية وذبديدىا بتطبيق تقنيات حديثة  
رتقاء مسايرة للتوجيهات يف تسيري البنوك فعملية انقاد البنوك التجارية العمومية يتطلب التحديث واال

إىل ادلستوايت العادلية يف ادلر دودية والكفاءة وعلى البنوك ربسني أدائها يف العمليات ادلصرفية 
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األساسية ويف اخلدمات اجلديدة الن اخلطوات القادمة إلصالح القطاع ادلصريف يستعني بشكل خاص 
 خلطوة القادمة تتمثل يف: بتحديث اخلدمات ادلصرفية وأنظمة الدفع ويف رفع مستوى اإلدارة يف البنوك فا

 تقدير و زايدة ادلنتجات واخلدمات ادلصرفية لتحقيق احتياجات األفراد. -     
 ترقية ادلؤسسات القرضية يف سبويل االستمارات وتشجيع الصادرات. -     
ربسني نوعية اخلدمات ادلالية وتطوير وسائل الدفع بشكل سريع لتسهيل الدفع والسحب ونقل  -     

 (69، ص 2014،احلميد  عبد شويش العزيز عبد ) علومات وادلعطيات بطريقة سريعة وآمنة.ادل
 وربديث اخلدمات البنكية يستند إىل مصادر داخلية ومصادر خارجية لتطوير اخلدمات ادلصرفية.

 فادلصادر الداخلية تتمثل يف: 
ادلصريف، احتياجات ورغبات * إدارة التسويق من خالل الدراسات التحليلية لكل من السوق       

 الزابئن وأساليب تقدًن اخلدمات ادلصرفية.
 * إدارة البحوث والتطوير ابلبنك.      
 * مديرو البنوك: من خالل اقًتاحات لتطوير اخلدمات ادلصرفية.     
 * موظفو البنك: نتيجة لالحتكاك ادلباشر بني موظفي البنك وزابئنو.     

هي تضم كافة ادلصادر اليت تقوم بتقدًن أفكار، آراء تعليقات أو انتقادات يكون أما ادلصادر اخلارجية ف
زابئن البنك احلاليني. البنوك ادلنافسة ، معاىد البحث  -من شاهنا تطوير اخلدمة ادلصرفية ومن أمهها: 

  (Mohamed Naibi , 2009,p12 )العلمي  و شركات لبحوث اخلارجي

 خامتة .  6
اليت ظهرت من خاللو بنوك خاصة منها جزائرية و  90/10م إصالح وىو قانون ابلرغم من وجود أى

أجنبية ومنو انفتاح القطاع ادلصريف ذباه القطاع اخلاص الوطين و األجنيب إال أن البنوك اجلزائرية ما زالت 
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ة بقيت بنوك تعتمد على األساليب التقليدية يف خدماهتا وتعامالهتا خاصة وان البنوك العمومية الوطني
 . % من القروض95% من ادلوارد و سبنح 90هتيمن على القطاع حيث يتجمع لديها ما يقارب 

 إليها:النتائج ادلتوصل 
يعاين من إختالالت من حيث ادلضمون  ىذا ما أدى إىل سن  90/10إن قانون النقد و القرض ل -

 ي حاليا.احمللي و العادل االقتصادتعديالت تتماشى مع التغريات اليت يشهدىا 
 .من ضعف ادلراقبة و التسيريتعاين البنوك اجلزائرية  -
 ابلنسبة للبنوك اجلزائرية . ضعف مناىج ربليل درجة اخلطر  -
 عدم توفرا البنوك و ادلؤسسات ادلالية على إطارات و كفاءات قادرة على التسيري ادلصريف العايل  -
قطاع ادلصريف اخلاص إضافة إىل أن البنوك و حداثة نشأة ال اخلاصة بسبباطلفاض حصة البنوك  -

ادلؤسسات ادلالية األجنبية بقيت يف حالة االنتظار و ادلالحظة للسياسة اإلصالحية ادلتبناة من الدولة 
 .اجلزائرية عموما و إصالح النظام ادلصريف على اخلصوص

 .خالل التأطري اجليدمن  مع القوانني واإلصالحات جلزائريةا دلصرفيةا تكييف ادلنظومة ضرورة -
إنشاء بنوك خاصة  ,وذلذا يلزمها الكثري أمامها لتواجو البنوك العادلية واليت من أمهها ادلنافسة بني البنوك  

أبحسن التقنيات البنكية، وربسني اخلدمات ادلصرفية يف إطار عادلي سبكنها من اندماجها يف األسواق 
و أسواق مستقبلية قادرة على توفري رؤوس أموال و على إضافة إىل إنشاء بورصة حقيقية   العادلية 

 . توسيع النشاطات داخل االقتصاد الوطين
ان قانون النقد و القرض جاء بعدة نقاط تقود اجلزائر اىل ارساء قواعد السوق و لكن اكثر ىده النقاط 

توجو ضلو نظام جديد يعتمد مل اتخد هبا البنوك اجلزائرية ودلك يرجع اىل عدم اخلربة و التهيئة الفعلية لل
 . على الكفاءة و السرعة

 التوصيات:ادلقرتحات و -
 من اجل ربقيق احليوية للمنظومة ادلصرفية ومن مث النظام ادلايل، نقًتح ما يلي:
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   .توسيع السوق النقدية ودلك عن طريق مصرفية االقتصاد وذبميع ادلوارد و خلق أوراق مالية جديدة  -
القرض ، وك ابلبين التحتية ادلالية الناقصة عن طريق اذلياكل التالية:رأس مال االستثمارتدعيم دور البن -

 .اإلجياري ، صناديق االستثمارات،  سبويل ادلشروع، صناديق الضمان 
 تشجيع األعوان االقتصاديني على فتح حساابت بنكية و يكون ذلك عن طريق: -
 توسيع شبكة الوكاالت والفروع البنكية ●

 ربط بني شبكات الربيد واخلزينة وادلوصالت والبورصةال●

 إسهام عملية الشراكة يف رلال مصاحل الدعم ادلايل.●
 حيث هتدف ىذه ادلعايري إىل احلد من شبكات االدخار غري الرمسية.

 تنمية سوق رؤوس األموال للتمويل ادلباشر ومن مث إعادة سبويل غري تضخمي . ●
لعملية االستثمارية بوضع القوانني اليت تعمل على التساوي بني القطاع إسهام القطاع اخلاص يف ا ●

 اخلاص والقطاع العام.
 وضع أسس الوساطة البنكية السليمة و القادرة على ادلنافسة. ●

 قائمة ادلراجع: -7
 الكتب 

 ، اجلزائرد م ج ، زلاضرات يف النظرايت والسياسات النقدية ، 2004طبعة ، بلعزوز بن علي:  -
مطبوعة يف مقياس النظام ادلصريف اجلزائري، كلية علوم التسيري والعلوم التجارية  ،2016بناشنهو فريدة  -

  سيدي بلعباس ، واالقتصادية
كلية علوم التسيري والعلوم التجارية مطبوعة يف مقياس النظام ادلصريف اجلزائري،  ، 7112،كمال زيتوين، -

 مسيلة ،  واالقتصادية
 األطروحات
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 ادلركزي البنك ادلالية حالة معاجلة األزمات يف النقدية السياسة "دور2016سنة ،  طالب  وليد األمني دمحم -
قسم العلوم االقتصادية ،كلية " مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، 2008-2007ادلالية  واألزمة (BCE)األوريب

 .ائر اجلز  جامعة بسكرة،العلوم التجارية و التسيري و العلوم التجارية  
"التحرير ادلصريف أداة لتطوير اخلدمات ادلصرفية و دعم القدرة ، 2013-2012 حبيح عبد القادر: -

جامعة سيدي بلعباس قسم العلوم اإلقتصادية و التسيري و العلوم التجارية لدكتوراه، التنافسية للبنوك، أطروحة ا
 ، اجلزائر 

اجلزائري وآاثرىا على تعبئة ادلدخرات وسبويل إصالحات النظام ادلصريف  2006-2005, بطاىر علي -
 .جامعة اجلزائر أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، قسم العلوم اإلقتصادية و التسيري و العلوم التجارية، التنمية

 ادلقاالت 
مشروع تقرير حول إشكالية إصالح ادلنظومة ادلصرفية، عناصر من اجل فتح نقاش اجتماعي يف اجمللس -

 .19ص  2000واالجتماعي  االقتصادي
 السياسة يف ودوره الكمي التسهيل "2014،  امحد الباري عبد احلميد و بشرى عبد شويش العزيز عبد-   

 .69ص 02(العدد 4 ) اجمللد ،واالقتصادية اإلدارية  للعلوم كركوك جامعة رللة، النقدية" 
 .2010التقرير السنوي لبنك اجلزائر سنة   -
  2018ي لبنك اجلزائر سنة التقرير السنو   -

  2017 أكتوبر 12،  45_ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد 
 26الصادر يف  44العدد  ،2009التكميلي  قانون ادلاليةللجمهورية اجلزائرية ، اجلريدة الرمسية  -

 2009جويلية 
 

    : ادلراجع ابللغة األجنبية     
- Benmalek Riad, la reforme du secteur bancaire en Algérie , mémoire pour 

l’obtention de la maitrise science économique, option monnaie et finance, 

université des sciences sociale , Toulouse, France, 1998/1999,.    

- Hamid Temar., la transition de l’économie émergente ,référence théorique ; 

stratégiques et politiques , OPU Alger 2010,. 
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-Zari Bensaci , nous plaiderons pour une création d’une banque de la PME , 

économica , N6 Décembre 2007 ,.    

- Nourridine Grim, l’informel et la corruption ont assouvi le climat des 

affaires , El watan économie , N203 , de 15/06 au 21/06/2009. 

-Mohamed Naibi , cap sur les crénaux a risque zéro , El watan économie , 

N205 de 25/06 au 05/07/2009.   
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 : ملخص
ة على الصعيد الدويل، ولعل أعلها ثورة تكنولوجيا ادلعلومات العامل حاليا العديد من ادلتغريات احلديثيشهد 

اليت أدت إىل ظهور تغريات جوىرية يف طبيعة عمل القطاع ادلصريف أعلها خلق وسائل دفع حديثة. ولقد  واالتصال،
ربريره ما للقطاع ادلصريف وسعت جاىدة لاللتحاق بركب التكنولوجيات احلديثة وذلك من خالل اجلزائر اىتماأولت 

 وإصالحو وتطويره، هبدف زايدة حجم ادلعامالت ادلالية والتجارية اليت تؤدي حتما إىل تطور مستمر يف وسائل الدفع.
 ام ادلصريف اجلزائري.وسنحاول من خالل ىذه الورقة البحثية، معرفة واقع وسائل الدفع يف النظ

 النظام ادلصريف، اجلزائر. التكنولوجيات احلديثة،دفع حديثة، وسائل  كلمات املفتاحية:
 .JEL: E42 ،J33 ،P34تصنيفات 

Abstract:  
The current world is undergoing several changes, particularly the 

information and communication technology revolution, which has led to 

fundamental changes in the nature of the banking sector’s work by inventing 

modern means of payment. 

Algeria has focused its attention on the banking sector and has sought to 

integrate modern technologies through liberalization, reform and development 

of this sector, in order to increase the volume of financial and commercial 

transaction which inevitably lead to a continuous evolution of payment 

methods. In this article, we will try to understand the reality of the means of 

payment in the Algerian banking system. 

Keywords: Modern payment methods, modern technologies, banking systems, 

Algiers. 

JEL Classification Codes: E42, J33,  P34.  
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 مقدمة:  .1
تعترب ادلصارف الركيزة األساسية ألي اقتصاد، لذا تسعى كل دول العامل إىل تطويرىا، من خالل 
ربسني خدماهتا وكذا عصرنة وسائل الدفع ادلتاحة لديها، حيث كانت تعتمد يف خدماهتا ابلدرجة 

التطور احلايل لعامل األوىل على وسائل الدفع التقليدية كالسفتجة، السند ألمر والشيكات، لكن 
االلكًتونيات الذي أدى إىل ظهور شبكة االنًتنيت كوسيلة لنقل وتبادل ادلعلومات واالتصال، وكذا 
الوترية السريعة اليت تعتمد عليها ادلبادالت التجارية كشف عدة عيوب ونقائص ذلذه الوسائل. وىو ما 

دلقدمة لعمالئها، وذلك من خالل خلق دفع ادلصارف إىل ربديث نظام الدفع هبا وربسني خدماهتا ا
 وسائل دفع حديثة، أال وىي وسائل الدفع االلكًتونية. 

عن ىذه التحوالت، حيث قامت إبصالح منظومتها ادلصرفية، استعدادا  مل تبقى اجلزائر بعيدة
إىل التحول إىل اقتصاد السوق وربضريا لالندماج يف االقتصاد العادلي، وذلك من خالل االرتقاء 
بنظامها ادلصريف إىل مستوى تلك التطورات، وابلتايل ضرورة ربديث نظام الدفع الذي ال يعاين فقط 

يرفض التعامل  من أتخر يف تطبيق وإدخال وسائل الدفع االلكًتونية، بل ويعاين أيضا من رلتمع
 دراستنا كما يلي:ولذا جاءت إشكالية  ابلوسائل التقليدية إال قليال، معطيا األولوية للسيولة النقدية.

 ؟ما هو واقع استخدام وسائل الدفع يف النظام املصريف اجلزائري
 أهداف الدراسة:

 هتدف ىذه الدراسة إىل ربقيق مجلة من األىداف، أعلها: 
 زلاولة التعرف على التجربة اجلزائرية يف رلال وسائل الدفع؛ -
 ثري ذلك على وسائل الدفع؛رصد التطور احلاصل يف النظام ادلصريف اجلزائري، ومدى أت -
 التعرف على سلتلف أنواع وسائل الدفع. -
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 فرضيات الدراسة:

، مت وضع رلموعة من الفرضيات اليت نسعى الختبارىا، وىي لغرض ربقيق أىداف الدراسة
 على النحو التايل:

صل يف رلال ؽلكن التغلب على النقائص اليت واجهتها وسائل الدفع التقليدية عن طريق التطور احلا -
 التكنولوجيا؛

 اجلهاز ادلصريف اجلزائري مل يواكب التطورات الراىنة يف وسائل الدفع احلديثة؛ -
 ال ؽلكن للجزائر االستغناء عن وسائل الدفع التقليدية وتعويضها ابإللكًتونية، حملدودية إمكانياهتا. -

 منهجية الدراسة:

نهجني الوصفي والتحليلي كوهنما األنسب يف لإلجابة على إشكالية الدراسة إعتمدان على ادل
 مثل ىذا النوع من البحوث، إلبراز سلتلف ادلفاىيم ادلرتبطة ابلدراسة.

 :تعريف وسائل الدفع .2
 لوسائل الدفع عد تعاريف نذكر من بينها ما يلي:

ربويل تعرف وسائل الدفع أبهنا رلموعة من القواعد، الطرق والوسائل اليت تستخدم من أجل ضمان  -
 .(LAZREG, 2009)  األموال بني األطراف ادلالكة للمستحقات ادلتعاقدة

كما تعرف أبهنا كل األدوات اليت سبكن كل شخص من ربويل األموال، مهما يكن السند أو  -
 األسلوب التقين ادلستعمل.

                                           
 ص 27/08/2003الصادر بتاريخ  52ادلتعلق ابلنقد والقرض، اجلريدة الرمسية، العدد  26/08/2003ادلؤرخ يف  11 – 03من األمر  69دة ادلا ،

11. 
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ل السلع وتعرف أبهنا تلك األداة ادلقبولة اجتماعيا من أجل تسهيل ادلعامالت اخلاصة بتباد -
واخلدمات، وكذلك تسديد الديون وتدخل يف زمرة وسائل الدفع، إىل جانب النقود القانونية تلك 

)الطاىر،   السندات التجارية وسندات القرض، اليت يدخلها حاملها يف التداول عندما يؤدون أعماذلم
      .(31، صفحة 2007

، اليت مهما كانت الدعائم واألساليب على أهنا كل األدوات Bonneau Thierry يف حني عرفها -
 .(Thierry, 1994, p. 41) التقنية ادلستعملة، تسمح لكل األشخاص بتحويل األموال

وشلا سبق نستنتج أن وسائل الدفع، ىي رلموعة األدوات اليت ربظى ابلقبول العام، واليت سبكن  
 ادلستعملة. كل شخص من ربويل األموال، مهما كانت الدعائم واألساليب التقنية

وعلى العموم ؽلكن النظر إىل وسائل الدفع من ثالث زوااي أساسية، فهي أداة وساطة مهمتها 
تسهيل التداول، وسبكني إجراء الصفقات بسهولة وىذا ينطبق ابألساس على النقود يف شكلها ادلعاصر 

ليو فإن اختيار وسيلة ما وبصفة أقل على األوراق التجارية، عندما تكون زلل تداول بني فئة التجار. وع
للدفع غلب أن ربظى ابلقبول االجتماعي ذلا، حيث ؽلكن أن يؤدي رفض اجملتمع ذلا إىل فشلها يف 
 أداء دورىا كوسيلة دفع، وعادة ما ربدد األنظمة النقدية ماىية الوسائل اليت ؽلكن اعتبارىا كوسيلة دفع

 . (07، صفحة 2011)زواش، 
  :أنواع وسائل الدفع .3

كن التمييز بني نوعني من وسائل الدفع، تلك اليت أتخذ الشكل ادلادي أي ذلا وجود حقيقي ؽل
ملموس أو ما يعرف بوسائل الدفع التقليدية. وبني تلك اليت ليس ذلا وجود حقيقي، اليت ظهرت نتيجة 

، 2013 )العايب و بوخاري،  التطور احلاصل يف وسائل االتصال، واليت تعرف بوسائل الدفع احلديثة
 .(98صفحة 
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 :وسائل الدفع التقليدية 1.3

(، moyens de paiement scripturaux) تسمى ىذه الوسائل أيضا بوسائل الدفع القيدية
وىي تعترب أكثر فعالية ابلنسبة للعمليات التجارية اليت يتم فيها الدفع عن بعد. وقد سبت اإلشارة إىل 

، 04/11/2005الصادر يف  442/05م التنفيذي رقم ىذه العمليات يف اجلزائر من خالل ادلرسو 
حيث مت ربديد ادلستوايت التطبيقية للقيم اليت يتم التعامل هبا عن طريق ىذه الوسائل، من خالل 

 .(16، صفحة 2008)بورزق،  النظام ادلصريف والبنكي
 (2011)صاحل،  :أتخذ وسائل الدفع التقليدية عدة أشكال، من بينها نذكر

 تجة:السف 1.1.3
ىي زلرر كتايب وفق شروط مذكورة يف القانون، تتضمن أمرا  صادرا من شخص ىو الساحب 
إىل شخص آخر ىو ادلسحوب عليو، أبن يدفع ألمر شخص اثلث ىو ادلستفيد أو حامل السند مبلغا 

اليت معينا، دبجرد االطالع أو يف ميعاد معني أو قابل للتعيني. ولقد تناول ادلشرع اجلزائري األحكام 
-75ادلنصوص عليها يف القانون التجاري اجلزائري رقم  464إىل غاية  390تنظمها من خالل ادلواد 

 .1975سبتمرب  26ادلؤرخ يف  59

 الشيك: 2.1.3
ىو صك يتضمن أمرا من شخص يدعى الساحب إىل شخص آخر ىو ادلسحوب عليو، أبن 

رد االطالع،وعادة ما يكون ادلسحوب يدفع إلذن شخص اثلث ىو ادلستفيد مبلغا نقداي، وذلك دبج
عليو يف الشيك أحد البنوك، واليت تقوم بطبع ظلاذج للشيك يربز فيو اسم البنك ادلسحوب عليو بشكل 

من  471إىل غاية  465ظاىر. ولقد تناول ادلشرع اجلزائري األحكام ادلنظمة للشيك من خالل ادلواد 
من بينها: الشيك ادلسطر، الشيك ادلعتمد، الشيك  القانون التجاري اجلزائري. وللشيك عدة أشكال

 ادلقيد يف احلساب، الشيك السياحي.
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 السند ألمر: 3.1.3

ىو ورقة يتعهد فيها ادلدين أبن يدفع مبلغا معينا لدائنو يف اتريخ معني أو ألمره، وما دام ادلدين 
دلذكور يف السند إما إىل الدائن يتعهد ابلدفع اذباه الدائن أو ألمره، فإن ادلدين ملتزم بدفع ادلبلغ ا

األصلي أو ألي شخص آخر ػلمل السند، وىذا األخري ينتقل إليو السند من خالل عملية التظهري 
اليت ذبعل من السند أداة لتسديد الذمم، وذلك بقيام الدائن بكتابة عبارة على ظهر السند تفيد انتقال 

دين عن دفع قيمة ىذا السند عند وصول اتريخ حقو يف السند إىل دائن آخر. ويف حالة اعسار ادل
استحقاقو أو برفضو للدفع، فإن ذلذا الدائن احلق يف الرجوع إىل كل ادلوقعني السابقني على السند أي 

. ولقد ذكر ادلشرع (28، صفحة 2003)عطون،  الدائنني اآلخرين، ويطالبهم بسداد مبلغ السند
 من القانون التجاري اجلزائري. 543إىل  472اجلزائري األحكام ادلنظمة لو يف ادلواد 

 التحويالت املصرفية: 4.1.3

ىي نوع من اخلدمات اليت تقوم هبا البنوك يف العصر احلديث، وىي عملية مصرفية يقيد البنك 
دبقتضاىا مبلغا معينا يف اجلانب ادلدين حلساب عميل، ويقيد ذات ادلبلغ يف اجلانب الدائن حلساب 

عملية التحويل عن طريق إرسال إشعار من البنك احملول إىل البنك اآلخر احملول إليو، عميل آخر. وتتم 
وإن كان التحويل بني حسابني يف دولتني سلتلفتني، فإن إجراءات ىذا النوع من التحويل يتم عن طريق 

 شبكات مغلقة.

 وسائل الدفع احلديثة: 2.3
مة نقدية سلزونة إلكًتونيا على حامل إن وسائل الدفع االلكًتونية احلديثة، عبارة عن قي

إلكًتوين، تصدر مقابل إيداع مبلغ مايل قيمتو ال تقل عن القيمة النقدية الصادرة، يتم قبوذلا كوسيلة 
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دفع من قبل كل ادلؤسسات مع تلك ادلصدرة ذلا، وتكون ربت تصرف مستعمليها كبديل إلكًتوين 
 .ةللقطع واألوراق النقدي

وامل اليت أدت إىل تطور وسائل الدفع من شكلها التقليدي إىل شكلها ىناك العديد من الع
 :(27-25، الصفحات 2009)لوصيف،  احلديث، نذكر من بينها ما يلي

رغم اإلحساس ابألمان الذي ولدتو ىذه الوسائل دبرور تراجع فعالية وسائل الدفع التقليدية:  -
ئمة، عدم إجراء ادلدفوعات يف الوقت احلقيقي، الوقت، إال أن ذلا مشاكل كثرية، مثل: انعدام ادلال

 انعدام األمن، ارتفاع تكلفة ادلدفوعات...
كان للتطور التكنولوجي يف رلال االتصاالت الفضل يف  استخدام االنرتنيت يف اجملال املصريف: -

ًتنيت حدوث ثورة يف ادلعامالت ادلصرفية من خالل شبكة االنًتنيت، حيث أاتح انتشار استخدام االن
للبنوك التعامل مع العمالء من خالل ادلصرف ادلنزيل، إذ مت إنشاء مقر على االنًتنيت بدال من ادلقر 
العقاري، ومن مث يسهل على العميل التعامل مع البنك عرب االنًتنيت وىو يف منزلو، ويتم إجراء كافة 

 العمليات ادلصرفية.
وضوع التجارة اإللكًتونية ألول مرة يف منظمة التجارة لقد أثري م التوجه حنو التجارة االلكرتونية: -

. وؽلكن تعريفها أبهنا رلموعة 1998العادلية ابقًتاح قدمتو الوالايت ادلتحدة األمريكية يف فيفري 
ادلبادالت التجارية اليت يتم من خالذلا الشراء عرب شبكة اتصاالت عن بعد، وهتدف إىل إزالة مجيع 

يدية، ودفع قطاع األعمال إىل االعتماد على االبتكارات التكنولوجية، لكي يتسع احلواجز التجارية التقل
 .(16، صفحة 2011)زواش،  انتشارىا يف االقتصاد العادلي

                                           
 Article 2c, de la recommandation n° 97/489/CE, de la commission Européenne du 

30/07/1997, concernant les opérations effectuées d’instrument de paiement électronique, JOSE, 

N° L 208, 02/08/1997, p 52. 
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وابلتايل نظرا للتطورات اليت عرفتها التجارة اإللكًتونية، قامت أغلب البنوك بتحويل وسائل 
ه األخرية وازبذت أشكاال تتالءم مع طبيعة الدفع إىل وسائل دفع الكًتونية، ولقد تعددت ىذ

 :(2011)منصوري،  ادلعامالت عرب شبكة االنًتنيت، ومن بني ىذه الوسائل نذكر
 البطاقات البنكية:  1.2 .3

ىي عبارة عن بطاقة مغناطيسية، يستطيع حاملها استخدامها يف شراء معظم احتياجاتو، أو 
اجة حلمل مبالغ كبرية قد تتعرض دلخاطر السرقة أو أداء مقابل ما ػلصل عليو من خدمات دون احل

الضياع أو االتالف. وتنقسم البطاقات االلكًتونية إىل ثالثة أنواع ىي: بطاقات الدفع، البطاقات 
االئتمانية، بطاقات الصرف الشهري. وقد أرادت اجلزائر مواكبة العامل فيما يتعلق بتحديث وسائل 

ن القانون التجاري يف الفصل الثالث من الباب الرابع منو، النص ، أين تضم2005الدفع، بداية من 
 على البطاقات البنكية كوسيلة دفع حديثة.

 النقود االلكرتونية: 2.2 .3
ىي عبارة عن نقود غري ملموسة أتخذ صورة وحدات إلكًتونية يف مكان آمن على اذلارد  

االلكًتونية، وؽلكن للعميل استخدام ىذه  ديسك جلهاز الكمبيوتر اخلاص ابلعميل يعرف ابسم احملفظة
 احملفظة يف القيام بعمليات البيع أو الشراء أو التحويل.

 الشيكات االلكرتونية: 3.2 .3
تعتمد فكرة الشيك االلكًتوين على وجود وسيط إلسبام عملية التخليص، وادلتمثل يف جهاز  

ل فتح حساب جاري ابلرصيد اخلاص التخليص )البنك( الذي يشًتك لديو البائع وادلشًتي من خال
 هبما، مع ربديد التوقيع االلكًتوين لكل منهما وتسجيلو يف قاعدة البياانت لدى البنك االلكًتوين.

 البطاقات الذكية: 4.2 .3
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وىي عبارة عن (، Smart Cards) الذكيةمع التطورات التكنولوجية ظهرت البطاقات  
حباملها مثل:  ًتونية يتم عليها زبزين مجيع البياانت اخلاصةبطاقات بالستيكية ربتوي على خلية إلك

االسم، العنوان، ادلصرف ادلصدر، أسلوب الصرف، ادلبلغ ادلنصرف واترؼلو، اتريخ حياة العميل 
 ادلصرفية. 

 النظام املصريف اجلزائري وواقع وسائل الدفع: .4
تصادية هبدف االنتقال من شرعت اجلزائر كغريىا من الدول النامية يف إجراء إصالحات اق

االقتصاد ادلخطط إىل اقتصاد السوق، حيث أولت اىتماما للقطاع ادلصريف، وسعت جاىدة لاللتحاق 
 بركب التكنولوجيات احلديثة وذلك من خالل تبين مفاىيم معاصرة لتوزيع اخلدمات ادلصرفية. 

 أهم اإلصالحات اليت شهدها النظام املصريف اجلزائري: 1 .4
لنظام ادلصريف اجلزائري خالل ادلرحلة ادلمتدة من االستقالل حىت هناية الثمانينات خبضوعو سبيز ا

لقواعد النظام االشًتاكي ادلبين على آلية التدخل احلكومي على مستوى التمويل، األمر الذي أدى إىل 
ي، شلا أثر سلبا على تعاظم دور اخلزينة العمومية وىيمنتها على النظام ادلصريف وإعلال دور القطاع البنك

، شلا استدعى تطبيق 1986االقتصاد، وقد ازداد الوضع أتزما نتيجة اطلفاض أسعار البًتول سنة 
إصالحات بغية النهوض ابلقطاع ادلصريف احمللي. وقد ذبسدت أوىل خطوات اإلصالح يف إصدار 

. والذي يهدف إىل ادلتعلق بنظام البنوك والقروض 1986أوت  19ادلؤرخ يف  86/12القانون رقم 
إصالح جذري للمنظومة ادلصرفية، زلددا بوضوح دور البنك ادلركزي والبنوك التجارية كما تقتضيو 
قواعد ومبادئ النظام ادلصريف. كما مت إعادة االعتبار لدور وأعلية السياسة النقدية يف تنظيم حجم 

ويل االستثمارات وإشراك اجلهاز ادلصريف يف الكتلة النقدية ادلتداولة، وتقليص دور اخلزينة ادلتعاظم يف سب
)عياشي،  توفري ادلوارد الضرورية للتنمية االقتصادية، إاّل أن ىذا القانون مل يضع آليات تنفيذ ذلك

. حيث وابلرغم من اإلصالحات اليت جاء هبا ىذا القانون، إالّ أن (341-340، الصفحات 2006
يف، خاصة بعد صدور القانون التوجيهي للمؤسسات يف ذلك مل يساىم يف إنعاش دور اجلهاز ادلصر 
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، ادلعدل وادلتمم للقانون 1988جانفي  12ادلؤرخ يف  88/06. ويف ىذا اإلطار جاء القانون 1988
السابق ليعطي استقاللية للبنوك يف إطار التنظيم اجلديد لالقتصاد، ودبوجب ىذا القانون ؽلنح البنك 

احملاسيب، أي ؼلضع لقواعد التجارة  أ االستقاللية ادلالية والتوازنشخصية معنوية ذبارية زبضع دلبد
ادلركزي خاصة يف إدارة  ويعمل على ربقيق مبدأ الرحبية وادلردودية، ويدعم ىذا القانون أكثر دور البنك

 .(114، صفحة 2005)مفتاح،  أدوات السياسة النقدية

 90/10قانون النقد والقرض رقم واستكماال دلسار اإلصالحات يف اجلزائر، مت استحداث 
سبهيدا لتبين نظام اقتصاد السوق، حيث يعترب ىذا القانون نقطة ربول حقيقي يف مسار اإلصالحات، 
ودبوجبو أدخلت تعديالت مهمة يف ىيكل النظام ادلصريف اجلزائري، كذلك من أىم اإلجراءات اليت 

ح القطاع ادلصريف ذباه القطاع اخلاص الوطين جاء هبا ىذا القانون أتسيس رللس النقد والقرض، ومت فت
واألجنيب، ذلك من خالل السماح للقطاع اخلاص الوطين واألجنيب إنشاء مؤسسات مالية أو بنوك 
خاصة، وفسح اجملال أمام البنوك وادلؤسسات ادلالية األجنبية للتواجد يف اجلزائر، كما جاء أبفكار 

، 2014)صديقي و عبد احلفيظي،  ورت يف كل مبادئ وىيجديدة تتعلق بتنظيم اجلهاز ادلصريف تبل
 :(6صفحة 

 الفصل بني الدائرة النقدية واحلقيقية؛ -
 الفصل بني الدائرة النقدية وادلالية؛ -
 الفصل بني دائرة ميزانية الدولة ودائرة االئتمان؛ -
 إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة.  -

الصادر يف  01/01ني، سبثل األول يف األمر رقم لكن ىذا القانون  تعرض إىل تعديلني مهم
، حيث مت الفصل بني رللس إدارة بنك اجلزائر ورللس النقد والقرض ابعتباره سلطة 2001فيفري 

، والذي جاء يف ظرف أين  2003الصادر يف أوت  03/11نقدية، أما الثاين فتمثل يف األمر رقم 
اء، وخاصة بعد إفالس بنك اخلليفة والبنك الصناعي كان اجلهاز البنكي يعاين من ضعف كبري يف األد
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  18والتجاري، حيث أنو يف الفصل الثاين من ىذا األمر ادلتعلق إبدارة بنك اجلزائر، أشارت ادلادة 
على مهام ووظائف رللس اإلدارة،  19كيفية تشكيل رللس إدارة بنك اجلزائر، كما نصت ادلادة 

مة على إصدار النصوص والقواعد التنظيمية ادلطبقة يف بنك اجلزائر،  والذي يعترب السلطة التشريعية القائ
كما مت توسيع مهام رللس النقد والقرض كسلطة نقدية، بتحديده للسياسة النقدية واإلشراف عليها، 
متابعتها وتقييمها، وأوكلت للمجلس مهمة محاية زابئن ادلؤسسات ادلالية والبنوك يف رلال ادلعامالت 

 .(19، صفحة 2008)عزوز،  ادلصرفية

 واقع وسائل الدفع يف اجلزائر 2 .4
شهد النظام ادلصريف اجلزائري تطورا يف السنوات األخرية، نتيجة اجلهود اليت بذلتها اجلزائر 

حجم ادلعامالت ادلالية والتجارية، والذي أدى إىل تطور  وتطوره، شلا عمل على زايدة وإصالحولتحريره 
 تقرارىا على شكل معني.  وسائل الدفع وعدم اس

 وضعية وسائل الدفع التقليدية يف اجلزائر 1 .2 .4
رغم التطورات اليت شهدهتا اجلزائر يف اجملال ادلصريف، إال أن ىذا القطاع ال يزال يواجو العديد 
من التحدايت نتيجة التغريات ادلتسارعة يف البيئة االقتصادية ادلتشابكة، شلا جعل حجم وسائل الدفع 

دودة من حيث العدد بينما حجمها ابلقيمة يشهد تطورا من سنة إىل أخرى، فبينما قدر عددىا زل
 4919061مليون دينار جزائري، أصبح عددىا   4885797ودببلغ  4932314بـــ  2003سنة

 مليون دينار جزائري. 6439889 ، ودببلغ2005سنة 

ائر، حيث هتيمن على ابقي وسائل يعترب الشيك أكثر وسيلة دفع تقليدية استعماال يف اجلز 
 5804200إىل  2003مليون دينار جزائري سنة  4367794الدفع، فلقد ارتفع مبلغها من 

. أما فيما ؼلص الدفع أبوامر التحويل، فإن حجم التحويالت اليت 2005مليون دينار جزائري سنة 
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إبشعارات االقتطاع اآللية للفواتري  سبر ابدلقاصة بني البنوك زلدودة مقارنة ابلشيكات، وىي تتعلق أساسا
 .2005سنة  527220)فاتورة ادلاء، الكهرابء، اذلاتف...(ولقد قدر مبلغها بـــ 

يف حني صلد أن استعماالت السفتجة والسند ألمر كوسائل دفع زلدودة جدا يف اجلزائر، 
ادلقدمة لغرف فادلؤسسات العمومية اندرا ما تكتتب سندات، وأغلب السندات ألمر والسفتجات 

استعمال. ويعود 48271ادلقاصة زبص ادلؤسسات اخلاصة، إذ سجلت السندات ألمر والسفتجات 
 (38-37، الصفحات 2011)عبد الرحيم،  ذلك لعدم ثقة العمالء، خاصة التجار هباتني الوسيلتني

يف وادلايل، رغم التحوالت اجلذرية على ادلستوى االقتصادي، واليت أعطت شكال جديدا للقطاع ادلصر 
 :(133-132، الصفحات 2011)زواش،  فإن نظام الدفع بقي ىامش التحويالت، نظرا دلا يلي

 االستخدام الغالب للنقود الورقية، كأداة وحيدة تقريبا يف معظم ادلعاجلات والتسوايت؛ -
 ندرة إرسال مستخلصات احلساابت والكشوف الدورية إىل مقر سكن الزابئن؛ -
لني االقتصاديني للقطاع غري الرمسي، العتبارىم أن الدخول إىل التعامل ادلصريف ال يعوض تردد ادلتعام -

 ما قد يدفعونو من جباية على نشاطهم؛
استعمال وسائل الدفع الكتابية يسيطر عليو الشيك، واليت تسبب االختالالت بشأنو )قيم معتربة  -

 املني األكثر تضرر؛غري مؤداة، آجال التحصيل( تزيد من تنامي ريبة ادلتع
انعدام األدوات الفعالة للزابئن ادلنضمني للبنوك، كاقتصار الزبون على سحب األموال من شباك  -

 البنك يف مكان التوظيف فقط، وحىت داخل شبكة نفس البنك؛
 أتخر مًتاكم يف ميدان التنظيم وأنظمة الدفع لدى القطاع ادلصريف. -

دلصرفية يف وسائل الدفع، وجدت اجلزائر نفسها رلربة على أمام ىذا الوضع ونظرا للتطورات ا
ضرورة تطوير أنظمة الدفع وذلك ابالستفادة من التطورات التكنولوجية، سواء استعمال ىذه األخرية 
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يف معاجلة وسائل الدفع التقليدية يف تسوية ادلعامالت ادلالية وادلصرفية، وكذلك تطبيق وسائل دفع 
 حديثة.

االعتبار لوسائل الدفع التقليدية، بدأت اجلزائر يف تطبيق مشروع يتعلق بتحديث يف إطار إعادة 
طرق التحصيل ومعاجلة ىذه الوسائل خاصة منها الشيك ألعليتو مقارنة بوسائل الدفع األخرى، إذ 
ترمي ىذه العملية إىل إلغاء ادلادية لوسائل الدفع واالقتصار على تبادل ادلعطيات ابستخدام الصور 

(. ولتحديث SCANNERلكًتونية عوضا عن التبادل ادلادي، وذلك ابستخدام أجهزة )اال
وسائل الدفع يف اجلزائر ال بد أوال من ربديث النظام بكاملو، ومنذ بضع سنوات كثر احلديث يف 
اجلزائر عن ضرورة تطوير القطاع ادلايل وادلصريف والذي يشمل وسائل الدفع، وذلك من خالل ادخال 

ات االعالم واالتصال يف النشاط ادلايل وادلصريف، مع ما يتطلب ذلك من ربديث كل من تكنولوجي
 أنظمة الدفع والسحب، االئتمان، التحويالت ادلالية، اخلدمات ادلصرفية، التنظيم الداخلي للمصرف

 .(41، صفحة 2011)عبد الرحيم، 
 واقع وسائل الدفع اإللكرتوين يف اجلزائر 2 .2 .4

، تكافل يف اجلهود الوطنية والدولية من أجل 2006ة م الدفع يف اجلزائر منذ سنبدأ يشهد نظا
تطوير وربديث وسائل الدفع، ومن أىم ما طرح يف إطار ربديث نظام الدفع يف اجلزائر واجلاري العمل 

-44، الصفحات 2011)عبد الرحيم،  (38-37، الصفحات 2011)عبد الرحيم،  بو، ما يلي
45): 

 ظام الدفع للمبالغ الكبرية:ن 1. 2 .2 .4
RTGS ةوالذي يطلق عليو نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبري  

 وىو نظام ؼلص أوامر ،
للمبالغ الكبرية أو للدفع الفوري  ة أو الربيديةابستخدام التحويالت البنكي الدفع اليت تتم ما بني البنوك،

نظام بتنظيم أوامر ربويل األموال اليت تعادل احملقق من قبل ادلشاركني يف ىذا النظام، ويسمح ىذا ال
                                           
 Le système de paiement de gros montants en temps en temps réel. 
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وتفوق مليون دينار ومعاجلتها يف الوقت احلقيقي على أهنا عمليات استعجالية وفورية وبصورة إمجالية 
وذلك دون أتجيل، أي أنو ؼلص فقط عمليات الدفع اليت تتم ابلتحويالت، وقد شاركت كل البنوك 

إلضافة للخزينة العمومية وبريد اجلزائر وغريىا من اذليئات ليتم وادلؤسسات ادلالية يف ىذا النظام، اب
 بواسطتو إجراء كافة العمليات ادلصرفية وادلالية بني البنوك، وبني البنوك وبنك اجلزائر.

 نظام الدفع الشامل أو املكثف:  2.2 .2 .4
ة أو اإللكًتونية. وىو يتعلق بتطوير وسائل الدفع وعملية معاجلتها، سواء وسائل الدفع التقليدي

 وىو من صالحية الوزير ادلنتدب ادلكلف ابإلصالح ادلايل.
أطلقت عليها تسمية الشركة  يف إطار ربديث اجلزائر جلهازىا ادلصريف قامت إبنشاء شركة

ة من خالل ، تقوم بتطوير ادلعامالت البنكيSATIM بني البنوك النقدية للعالقات التلقائية ما
، الصفحات 2006)عباسية،  من بينها ما يلي وىي تقوم دبجموعة من ادلهامربديث وسائل الدفع، 

350-351): 

 العمل على ربديث وسائل الدفع االلكًتوين؛ -
إدارة البنية التقنية والتنظيمية اليت تضمن التوافق التام بني مستخدمي الشبكة النقدية االلكًتونية يف  -

 اجلزائر؛
 بنكية لتسيري ادلنتجات اإللكًتونية؛ادلشاركة يف وضع القوانني ال -
زبصيص الشيكات العادية والبطاقات البنكية دبا يضمن سرية وخصوصية كل منها، من خالل رمز  -

 سري؛
 التحكم يف كافة اإلجراءات اليت تضمن التوظيف اجليد لنظام الدفع اإللكًتوين. -

ات الزابئن وفق أعلى شروط نظرا ألعلية وضع نظام بنكي مشًتك لوسائل الدفع يستجيب لرغب
يف تطبيق نظام دفع بواسطة البطاقة،  SATIM األمن، شرعت البنوك اجلزائرية وابلتعاون مع شركة
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)زواش،  يتوافق واذلياكل القاعدية ادلتوفرة لدى البنوك، ولقطاع االتصاالت السلكية والالسلكية اجلزائرية
من خالل  1997كية يف اجلزائر سنة . حيث بدأ العمل ابلبطاقات البن(161، صفحة 2011

إصدار أول بطاقة لكنها ال ربتوي شرػلة وإظلا تتضمن فقط ادلساحة ادلغناطيسية، إذ كان التعامل 
 2009، أين بدأت عمليات الدفع، ويف 2005يقتصر فقط على عمليات السحب حىت سنة 

حيث مت ادلصادقة على  2010ظهرت فكرة الدفع عرب األنًتنيت اليت ظلت رلرد فكرة إىل غاية عام 
، أين مت تنفيذ أول عملية للدفع عرب 2013ىذا ادلشروع الذي مل يدخل حيز التنفيذ إال سنة 

)عباسية،  األنًتنيت. وفيما ؼلص البطاقات البنكية ادلعتمدة من طرف البنوك اجلزائرية فهي كما يلي
 :(353، صفحة 2006

 البطاقات احمللية:  -
مليات السحب والدفع، متاحة لكافة الزابئن تقدر مدة صالحيتها ىي بطاقات تسمح بع

بسنتني، ابستثناء البطاقات ادلوجهة لعمالء البنك الوطين اجلزائري فتقدر مدة صالحيتها بثالث 
 وظليز بني نوعني أساسيني:سنوات.

 البطاقة العادية Classique : سبنح لفئة عمالء البنوك الذين ال يتجاوز دخلهم حدا
 نا.معي

 البطاقة الذهبية Gold:  ؽلنح ىذا النوع من البطاقات لفئة معينة من عمالء البنوك،والذين
 يتجاوز دخلهم مبلغا معينا كامتياز ؽلنحو البنك للعميل.

 البطاقة الدولية: -
ىي بطاقة تستعمل خارج الوطن يف عمليات السحب والدفع، موجهة لعمالء البنوك الذين ؽلتلكون  

 ملة الصعبة، وؽلكن أن ظليز بني نوعني أساسيني:حساابت ابلع



 

  واقع استخدامات وسائل الدفع يف النظام املصريف اجلزائري
 

 37 جملة NARAFE 2222، جوان 1، العدد 3اجمللد                                   

 

 بطاقةVisa Classique :  ؽلنح ىذا النوع من البطاقات للعمالء الذين لديهم رصيد
أورو، على أن ال يتعدى عدد عمليات السحب  1500من العملة الصعبة أكرب أو يساوي 

 يف اليوم أربع عمليات.
 بطاقة Visa Gold: قات للعمالء الذين لديهم رصيد من ؽلنح ىذا النوع من البطا

أورو، على أن ال يتجاوز عدد عمليات السحب يف  5000أكرب أو يساوي  العملة الصعبة
 اليوم سبع ساعات.

رغم اجلهود ادلبذولة من قبل السلطات ادلعنية لتحديث وسائل الدفع اإللكًتوين، إال أن 
ليات السحب ابستخدام البطاقات استعماذلا يبقى دون ادلستوى ادلرغوب، حيث قدر حجم عم

عملية دفع، وىذا راجع يف معظم األحيان إىل  27272مقابل  2015سنة  3420379ادلصرفية بــــ 
زلدودية ثقة التجار اجلزائريني، إذ اندرا ما صلد مراكز أو زلالت تعتمد الدفع من خالل أجهزة الدفع 

ت الدفع، قد تكون ىناك مصادر أخرى غري اإللكًتوين، بسبب التخوف من أنو أثناء إجراء معامال
بنك الزبون على اطالع حبساب التاجر وما يًتتب عن ذلك من التزامات وضرائب وغريىا. كذا 

ولقد أشارت ادلؤسسات  ابعتبار العملية حديثة التطبيق يف اجلزائر فمن الصعب ربقيق القبول العام.
لبطاقات تبقى ضعيفة مقارنة بطلبات دفاتر الصكوك ادلصرفية اجلزائرية، إىل أن طلبات احلصول على ا

-354، الصفحات 2006)عباسية،  البنكية اليت ال تنتهي، وىذا راجع لعدة أسباب من بينها
357): 

عزوف الزابئن عن طلب بطاقات الدفع اآليل، كون عدد كبري من العمالء ضعفاء يف التعامل مع  -
 لغة التكنولوجيا؛

البنكية خوفا من اخلطأ التقين الذي قد ػلدث خالل عملية السحب أو  عدم استخدام البطاقة -
 الدفع؛
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تفضيل ادلواطن اجلزائري التعامل ابلصك ادلكتوب وابتعاده عن التعامل االلكًتوين االفًتاضي، خاصة  -
  عندما يتعلق األمر ابلنقود دفعا واستالما.

 . خامتة:5
امها ادلصريف، دخل بعضها حيز التنفيذ ابتداءا من لقد تبنت اجلزائر عدة مشاريع لالرتقاء بنظ

يف إطار ربديث وسائل الدفع وعصرنتها، متضمنة بذلك اخلطوات األوىل ضلو تطبيق وسائل  2006
الدفع االلكًتونية، ابإلضافة إىل إعادة االعتبار للوسائل التقليدية يف الدفع. لكن رغم ىذا فإن موقع 

زلتشم نوعا ما، حيث أهنا تشهد مشاكل يف تطبيق وسائل الدفع اجلزائر من ىذه التطورات يبقى 
وربسني خدماهتا، ابإلضافة إىل اقتصار وسائل الدفع احلديثة على البطاقات، وعدم خوض  التقليدية

ذبربة الوسائل األخرى كالنقود اإللكًتونية والشيكات االلكًتونية وغريىا، نظرا ألعليتها خاصة يف ظل 
 .نيةالتجارة االلكًتو 

 النتائج: 
 شلا سبق توصلنا إىل رلموعة من النتائج، ؽلكن تلخيصها فيما يلي:

رغم التطورات اليت شهدهتا اجلزائر يف اجملال ادلصريف، إال أن ىذا القطاع ال يزال يواجو العديد من  -
ي وسائل يعترب الشيك أكثر وسيلة دفع تقليدية استعماال يف اجلزائر، حيث هتيمن على ابقو التحدايت، 

 ؛الدفع
رغم اجلهود ادلبذولة من قبل النظام ادلصريف اجلزائري يف رلال عصرنة وربديث وسائل الدفع للرفع من  -

 مستوى اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة، إال أن انعدام الثقة وغياب الوعي حال دون ذلك؛
ئل الدفع االلكًتونية، بل ال يعاين فقط من أتخر يف تطبيق وإدخال وساإن النظام ادلصريف اجلزائري  -

 ؛يرفض التعامل ابلوسائل التقليدية إال قليال، معطيا األولوية للسيولة النقدية ويعاين أيضا من رلتمع
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طلبات احلصول على البطاقات تبقى ضعيفة مقارنة بطلبات دفاتر الصكوك البنكية اليت ال  إن  -
ادلكتوب وابتعاده عن التعامل االلكًتوين  تفضيل ادلواطن اجلزائري التعامل ابلصكل ، نظراتنتهي

 .االفًتاضي

 التوصيات:

 على أسلوب الدفع اإللكًتوين بدال من النقدي؛ االعتمادللتجار من أجل وضع ربفيزات  -

 االعمل على تطوير أداء العاملني، وتدريبهم ابستمرار لالرتقاء دبستوى اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة؛ -
 ربول دون عصرنة وسائل الدفع اإللكًتونية يف البنوك وادلؤسسات ادلالية التصدي للعراقيل اليت -

 اجلزائرية؛
على احلمالت التحسيسية لتشجيع استعمال البطاقات البنكية، وتشجيع الزابئن على  االعتماد -

 استخدامها كوهنا وسيلة دفع آمنة وموثوق فيها؛

 قائمة املراجع:
 غة العربية:لاملراجع ابل

 .اجلزائر ،تقنيات البنوك، ديوان ادلطبوعات اجلامعية(، 2007)لطرش،  ،رالطاى -1
ادلتعلق ابلنقد والقرض، اجلريدة الرمسية،  26/08/2003ادلؤرخ يف  11 – 03من األمر  69ادلادة  -2

 ـ 27/08/2003الصادر بتاريخ  52العدد 
زائرية يف رلال النقد اآليل البنكي دراسة ربليلية حول التجربة اجل (،2008) بورزق ، ،إبراىيم فوزي  -3
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 :ملخص
هتدف ىذه الّدراسة إىل إبراز مدى صالبة الّنظام ادلصريف اجلزائري، على اعتبار أّن الّنظام ادلصريف أليّة دولة يعكس 
مدى تطّور وتقّدم نظامها االقتصادي بشكل عام. سيتم تقييم ىذه الصالبة من خالل حتليل وتقييم رلموعة من ادلؤشرات 

ادلالية، جودة األصول، نسب السيولة، نسب ادلردودية، حيث مشلت ىذه الدراسة الفرتة ادلمتدة  ادلتمثلة يف كّل من معامل ادلالءة
خالل فرتة الدراسة نتيجة تكثيف جهود كّل  مت التوصل إىل أنو ىناك حتسن ملموس يف ىذه ادلؤشرات .8002إىل  8002من 

  صريف.من بنك اجلزائر واللجنة ادلصرفية يف إطار تعزيز سالمة النظام ادل

 .الصالبة ادلصرفية، ادلالءة ادلالية، جودة األصول، السيولة، الرحبيةكلمات مفتاحية: 

 .JEL  :G21 اتتصنيف

Abstract:  

This study aims to highlight the solidity of the Algerian banking system, 

Given that the banking system of any country reflects the extent of 

development and progress of its economic system in general. Solidity will be 

evaluated by analyzing and evaluating a set of indicators as the solvency factor, 

quality of assets, liquidity ratios, and return ratios, as this study covered the 

period Extended from 2008 to 2017. 
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 It was concluded that there is a tangible improvement in these indicators 

during the study period due to the intensification of the efforts of the Bank of 

Algeria and the Banking Committee in the framework of enhancing the 

soundness of the banking system. 

Keywords: Banking solidity, solvency, asset quality, liquidity, profitability.  

JEL Classification Codes: G21.  
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 مةمقدّ 
يعترب موضوع الّسالمة والّصالبة ادلصرفية من ادلواضيع اذلاّمة اليت تشغل الّساحة ادلصرفية العادلية 
نظرًا ألمهّية اجلهاز ادلصريف ابعتباره ادلساىم الفّعال يف دفع عجلة التّنمية االقتصادية، شلّا يستدعي 

تعّد صالبة ى اعتبار أنّو من أكثر القطاعات تعّرًضا للمخاطر. لذلك ضرورة االىتمام بسالمتو عل
وسالمة اجلهاز ادلصريف من األولوّّيت اليت تسعى الّسلطات الّرقابية واإلشرافية إىل حتقيقها، وعلى ىذا 

على تطوير مؤّشرات دتّكنها من تقييم صالبة الّنظام ادلصريف مبا يتماشى  خرةاألساس تعكف ىذه األ
 لتطّورات الّدولية احلاصلة يف ىذا اجملال. وا

ويف إطار التكّيف مع التطّورات اليت جرت على الّصعيد الّدويل خاّصًة بعد األزمة ادلالية العادلية، 
من  53فقد مّت تدعيم مهّمات بنك اجلزائر يف رلال اإلشراف والّرقابة ادلصرفية، حيث تنّص ادلاّدة 

، ومن قد والقرض على أنّو جيب التأّكد من سالمة وصالبة الّنظام ادلصريف( ادلتعّلق ابلنّ 00-00األمر)
 خالل ما سبق ديكننا طرح اإلشكالية الّتالية:

 ما مدى متانة الّنظام املصريف اجلزائري من خالل تقييمه ابستخدام مؤّشرات الّصالبة؟
لبحثية على ادلؤّشرات اليت ارأتينا التعّرف من خالل ىذه الورقة ا لإلجابة على الّتساؤل ادلطروح

إىل  8002يعتمدىا بنك اجلزائر لتقييم صالبة وسالمة الّنظام ادلصريف خالل الفرتة ادلمتّدة بني 
، جودة األصول، نسب الّسيولة ادلالية ، وتتمّثل ىذه  ادلؤّشرات يف كلٍّ من: معامل ادلالءة8002

  ونسب ادلردودية )الّرحبية(.
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 املالية معامل املالءة .0
، ادلتضّمن رأس ادلال األدىن 8002سعًيا منها لتطبيق ما جاء بو اإلطار الّتنظيمي اجلديد يف 

للبنوك وادلؤّسسات ادلالية دتاشًيا مع متطّلبات جلنة ابزل، فقد قامت البنوك اخلاّصة بتعزيز أمواذلا اخلاّصة 
رأمساذلا األدىن قبل بتعزيز ، وسبقتها يف ذلك البنوك العمومية اليت قامت 8002ابتداًء من ديسمرب 

رأمسال البنوك العمومية كان أعلى من احلّد األدىن قبل تطبيق الّتنظيم. ، علًما أّن مستوى 8002
 .8002إىل  8002خالل الفرتة ادلمتّدة من ادلالية ادلوايل تطّور معامل ادلالءة  الشكلويوّضح لنا 

 8002إىل  8002خالل الفرتة املمتدة بني  رية للبنوك اجلزائاملالية تطّور نسبة املالءة . 0 شكل

 

 م.8002م إىل 8002، اعتماًدا على البياانت اجملّمعة من الّتقارير الّسنوية لبنك اجلزائر من ثتنيمن إعداد الباح املصدر:
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 ابلّنسبة لألموال اخلاّصة ادلالية تقيس ىذه الّنسبة معّدل ادلالءة اإلمجالية:املالية نسبة املالءة  0.8
الّسابق نالحظ أن تطّور ىذه الّنسبة خالل فرتة  الشكل، ومن خالل معطيات (*)(FPRالّنظامية )

إىل سنة  8002الّدراسة عرف نوًعا من الّتذبذب، حيث كان يف ارتفاع مستمر ابتداًء من سنة 
عّدل ، مّث ارتفع ىذا ادل8000إىل  8008، ليبدأ بعدىا ابالخنفاض نوًعا ما ابتداًء من سنة 8000

سنة  %03,22، ولقد تراوحت ىذه الّنسبة بني 8002إىل سنة  8003من جديد من سنة 
كأقصى قيمة. ويالحظ أّن ىذه الّنسبة تفوق بكثٍر   8000سنة  % 85,22كأدىن قيمة و8000

دلقابلة سلاطر  %0,0دلقابلة سلاطر االئتمان،  %6,6) % 2احلّد األدىن ادلنصوص عليو ادلقّدر بنسبة 
دلقابلة سلاطر الّتشغيل(، كما تفوق ىذه الّنسبة تلك ادلوصى هبا حسب مقّررات جلنة  % 0ق، الّسو 

ابزل الثّالثة اليت حتّدد نسبة دنيا لتغطية ادلخاطر بواسطة ادلسامهات ادلشرتكة)رأس ادلال ابإلضافة إىل 
 نسبة ادلالءة مبوجب االحرتاز )احلذر(. ويرجع سبب ارتفاع %8,3منها  % 2االحتياطات( بنسبة 

 اإلمجالية إىل ختصيص البنوك جلزء من نتائجها يف شكل احتياطات تدعيًما لرأمساذلا. ادلالية
ابلّنسبة  ادلالية تقيس ىذه الّنسبة معّدل ادلالءة (:0على الغري )الّشرحيةاملالية نسبة املالءة  8.8

تذبذب ىذه الّنسبة خالل  الشكلخالل معطيات (، ونالحظ من FPRاخلاّصة القاعدية )لألموال 
، وبلغت أقصى قيمة ذلا 8000سنة  % 05,82فرتة الّدراسة، حيث بلغت أدىن قيمة ذلا نسبة 

، إاّل أّّنا تفوق كذلك احلّد األدىن ادلوصى بو. ويرجع سبب ارتفاعها 8000سنة  % 02,26نسبة 
ادلال األدىن ابتداًء من ّناية  إىل رفع البنوك دلستوى أمواذلا اخلاّصة القاعدية، من خالل زّيدة رأس

، وىذا ما يشّكل محاية فّعالة للمودعني ضّد اخلسائر غر ادلنتظرة، خاّصًة وأّن ىذه األموال 8002
اإلمجالية. وجديٌر ابلذّكر أّن ىذه ادلستوّيت ادلالية من قيمة نسبة ادلالءة  %20تشّكل أكثر من 

إاّل أّن ذلك   ادلالية دة رؤوس أموال البنوك ودلعّدل ادلالءةادلرتفعة لألموال اخلاّصة، رغم تدعيمها لقاع
 كان على حساب رحبية البنوك. 

 .8003و 8000ادلوايل معّدالت كفاية رأس ادلال لبعض الّدول العربية لسنيت  الشكلويوّضح لنا 
 

                                           
(*)–FPR : Fonds Propres Réglementaires. 
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 8002و 8002معدالت كفاية رأس املال لبعض الدول العربية لسنيت  .8 شكل

 
 . 806م، صندوق الّنقد العريب، ص 8006ير االقتصادي العريب ادلوّحد : الّتقر املصدر

مبقارنة معّدل كفاية رأس ادلال للبنوك اجلزائرية مع معّدالت كفاية رأس ادلال لبنوك الّدول العربية 
ااًن الّسابق، نالحظ أّن ىذه الّنسبة تبقى معتربة ابلّنسبة للبنوك اجلزائرية، وتفوق أحي الشكلادلبّينة يف 

تلك ادلتعّلقة ببعض الّدول كتونس، الكويت، قطر، لبنان، ادلغرب، مصر وليبيا، غر أنّو يالحظ زلافظة 
معّدالت كفاية رأس ادلال للبنوك على مستوّيت مرتفعة نسبيًّا يف أغلب الّدول العربية خالل سنيت 

 مقارنًة ابحلدود الّدنيا ادلوصى هبا. 8003و 8000
ل كفاية رأس ادلال للبنوك اجلزائرية ابلّنسبة لبعض الّدول الّناشئة تبنّي لنا كما أّن مقارنة معدّ 

يف  %06,0يف تركيا،  %06,6مثاًل قّدر ىذا ادلعّدل بنسبة  8000ارتفاع ىذه الّنسبة، ففي سنة 
يف الصني  %08,2يف الشيلي،  %05,2يف الربازيل،  %02,5يف ماليزّي،  %02,2إندونيسيا، 
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 .(Banque d’Algérie, Juin 2013, 29)  ب إفريقيايف جنو  %03,0و
 جودة األصول.3

سيتّم من خالل ىذا العنصر حتليل جودة أصول اجلهاز ادلصريف اجلزائري، وذلك اعتماًدا على 
 ادلوايل: الشكلادلؤّشرات ادلوّضحة يف 

 8002إىل  8002خالل الفرتة املمتدة بني  تطور مؤشرات جودة األصول للبنوك اجلزائرية  .3شكل

 
 م.8002إىل  8002، اعتماًدا على البياانت اجملّمعة من الّتقارير الّسنوية لبنك اجلزائر من تنيادلصدر: من إعداد الباحث

يقيس ىذا ادلعّدل مستوى ادلستحقات غر الّناجعة )غر العاملة( معّدل املستحقات املصّنفة:  0.3
وادلقّدرة بــ  8002ىذه الّنسبة أعلى قيمة ذلا سنة  ابلّنسبة إىل إمجايل ادلستحقات، حيث سّجلت

، مّث أخذت بعدىا منحى متناقص تدرجييًّا خالل فرتة الّدراسة ليسجل بعدىا ىذا ادلعّدل % 83,0
، ويعّد ىذا ادلستوى أعلى نوًعا ما يف البنوك العمومية بنسبة  8003ابتداًء من سنة  ارتفاًعا طفيًفا

( من القروض ادلمنوحة يف إطار %08ع إىل حتويل حصة كبرة )وىذا راج 8002سنة  08,2%
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برانمج دعم التشغيل اليت بلغت آجال استحقاقها إىل مستحقات غر زلصلة، يف حني اخنفض ىذا 
اجلزائر، بنك )  8006سنة  %2,8مقابل  8002سنة  2,2%ادلعدل ابلنسبة للبنوك اخلاصة بنسبة 

الخنفاض الّتدرجيي ذلذا ادلعّدل على التحّسن الذي عرفتو . ومع ذلك، يدّل ا(28، 8002جويلية 
أصول البنوك، نظرًا دلواصلة جهودىا يف إطار حتسني تسير سلاطرىا ادلتعّلقة ابلقرض، مع العمل على 
معاجلة الّديون ادلصّنفة. عموًما، يبقى معّدل ادلستحقات ادلصّنفة مرتفًعا مقارنًة ابدلعاير الّدولية يف ىذا 

 ال.اجمل
كما شّكلت عملّيات تطهر القطاع العمومي عنصرًا فّعااًل من خالل معاجلة ادلستحقات غر 

 :  الّناجعة، حيث مّرت ىذه العملّيات ابدلراحل الّتالية
صدرة مقابل إعادة شراء الّديون غر ، قامت اخلزينة 8002يف سنة 

ُ
العمومية بتسديد الّسندات ادل

، 8002اجلزائر، التقرير السنوي بنك )  مليار دج 825,2ة مببلغ الّناجعة للمؤّسسات العمومي
، 8002اجلزائر، التقرير السنوي بنك )  مليار دج 800قدُّر ىذا ادلبلغ بــ  8002، ويف سنة (8002
، (8000، 8000اجلزائر، التقرير السنوي بنك )  مليار دج 3,2مببلغ  8000، ويف سنة (8000

، 8000اجلزائر، التقرير السنوي بنك )  مليار دج 33,2إىل  8000لرتفع ىذا ادلبلغ يف سنة 
. (8005، 8008اجلزائر، التقرير السنوي بنك ) مليار دج 52,3مببلغ  8008، ويف سنة (8008

فلم تقم اخلزينة بتسديد الّسندات اليت أصدرهتا مقابل إعادة شراء الّديون غر  8005أّما يف سنة 
مية وبعض ديون ادلؤّسسات اخلاّصة والفاّلحني، حيث قامت البنوك العمومية الّناجعة للمؤّسسات العمو 

. مّث يف سنة (8000، 8005اجلزائر، التقرير السنوي بنك )  ببيع جزء من ىذه الّسندات يف الّسوق
م قامت اخلزينة العمومية بتسديد الّسندات ادلصدرة مقابل إعادة شراء الّديون غر الّناجعة 8000

، (8003، 8000اجلزائر، التقرير السنوي بنك ) مليار دج 563,5ت العمومية مببلغ للمؤّسسا
، قامت اخلزينة إبعادة شراء مستحّقات البنوك على عمالئها 8003وخالل الّسداسي الثّاين من سنة 

مليار  030,3من الّشركات العمومية عن طريق إصدار أوراق مالية، حيث مّت تسجيل مبلغ جزئي منها )
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 .(8006، 8003اجلزائر، التقرير السنوي بنك )  8003حسابيًّا يف سنة  دج(
لقد مسحت عملّيات الّتطهر ادلايل الّسابقة بتقليص معّدل ادلستحّقات ادلصّنفة، شلّا انعكس 

 إجيااًب على جودة أصول اجلهاز ادلصريف اجلزائري وخاّصًة على البنوك العمومية.
فة للبنوك اجلزائرية مع نفس ادلعّدل ابلّنسبة لبعض الّدول العربية، دلقارنة معّدل ادلستحقات ادلصنّ 

 ادلوايل: الشكلنُدرج 
 8002و 8002معّدل املستحقات املصّنفة لبعض الّدول العربية لسنيت . 2شكل 

 

 .806م، مرجع سابق، ص 8006دلصدر: الّتقرير االقتصادي العريب ادلوّحد ا
حظ أّن اجلزائر تصّنف ضمن الّدول العربية اليت تعرف الّسابق نال الشكلمبقارنة معطيات 

ارتفاًعا ملحوظًا يف معّدل ادلستحقات ادلصّنفة، حيث حتتّل ادلراتب ما قبل األخرة وىذا ما يستدعي 
ضرورة تعزيز وتدعيم جهودىا يف إطار حتسني جودة األصول لتتماشى مع ادلعاير الّدولية يف ىذا 
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 اجملال.
ادلعّدل نسبة الّديون ادلتعثّرة إىل إمجايل الّديون ديّثل ىذا املستحقات املصّنفة: معّدل صايف  8.3

أّن ىذا ادلعّدل عرف أقصى  الشكلصافية من ادلؤوانت ادلكّونة، حيث نالحظ من خالل معطيات 
، مّث أخذ بعدىا مسارًا متناقًصا لرتفع بشكل طفيف من % 2,50م مبعّدل 8002قيمة لو سنة 

م . ويعود سبب اخنفاض ىذا ادلعّدل إىل اخنفاض معّدل ادلستحقات 8003اًء من سنة جديد ابتد
 ادلصّنفة، نتيجة تكثيف البنوك جلهودىا من أجل معاجلة ىذه ادلستحقات غر الّناجعة.

يقيس ىذا ادلعّدل نسبة تغطية الّديون غر العاملة، وقد معّدل مؤوانت املستحقات املصّنفة:  3.3
مبعّدل  8000سبة حتّسًنا ملحوظًا خالل فرتة الّدراسة، أين بلغت أقصى قيمة ذلا سنة عرفت ىذه النّ 

، ويرجع سبب حتّسن ىذه الّنسبة أساًسا إىل عملّيات الّتطهر ادلايل، اليت عملت على 25,02%
وانت، اليت ختفيض قيمة ادلستحقات غر الّناجعة، ابإلضافة إىل مواصلة البنوك جملهوداهتا فيما يتعّلق ابدلؤ 

 أحيااًن. %000غّطت جزًءا كبرًا من ىذه ادلستحقات، حيث بلغت نسبة الّتغطية 
فيما يتعّلق ببعض الّدول العربية، فقد تباين اىتمام بنوكها بتدعيم ادلخّصصات ادلتعّلقة 

 .ادلوايل الشكلابلقروض، وذلك كما ىو موّضح يف 
  8002و 8002الدول العربية لسنيت معّدل مؤوانت املستحقات املصنفة لبعض  .2شكل 
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 .806م، مرجع سابق، ص 8006ادلصدر: الّتقرير االقتصادي العريب ادلوّحد 

 
الّسابق، نالحظ حتّسن ىذه الّنسبة يف البنوك اجلزائرية مقارنًة ببنوك كلٍّ  الشكلمبقارنة معطيات 

أنّو يالحظ تراجع ىذه الّنسبة  ، إالّ 8000من لبنان، السودان، تونس، فلسطني وليبيا وذلك يف سنة 
 م، لتحتّل بذلك البنوك اجلزائرية ادلرتبة ما قبل األخرة قبل لبنان.8003يف سنة 

 نسب الّسيولة. 2
سيتّم االعتماد على نسبتني أساسيتني لتحليل وتقييم الّسيولة ادلصرفية، حسب ما أوصى بو 

ىل إمجايل األصول، ونسبة األصول الّسائلة إىل صندوق الّنقد الّدويل، ومها: نسبة األصول الّسائلة إ
 .ادلوايل الشكلاخلصوم قصرة األجل، وىذا ما يوّضحو 
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 .8002إىل  8002خالل الفرتة املمتّدة بني  تطّور نسب الّسيولة للبنوك اجلزائرية  .6شكل

 
 م.8002م إىل 8002نوية لبنك اجلزائر من ، اعتماًدا على البياانت اجملّمعة من الّتقارير السّ تنيادلصدر: من إعداد الباحث

الّسابق  الشكليتبنّي لنا من خالل معطيات  نسبة األصول الّسائلة إىل إمجايل األصول: 0.2
اليت قّدرت  8000إىل سنة  8002استقرار نسبة األصول الّسائلة إىل إمجايل األصول ابتداًء من سنة 

يالحظ االخنفاض الّتدرجيي ذلذه الّنسبة، حيث بلغت  8000، إاّل أنّو وابتداًء من سنة %30حبوايل 
 8002، مث عرف ىذا ادلعدل ارتفاًعا طفيًفا سنة 8006ذلك يف  %85,30أدىن قيمة ذلا نسبة 

 نظرًا لتحسن مستوى األصول السائلة للنظام ادلصريف.
ارتفاع نسبة األصول الّسائلة إىل إمجايل األصول  كما تشر الّتقارير الّسنوية لبنك اجلزائر إىل

مثاًل بــ  8000ابلّنسبة للبنوك العمومية مقارنًة ابلبنوك اخلاّصة، حيث قّدرت ىذه الّنسبة يف سنة 
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 %05,2و %30,8ابلّنسبة للبنوك اخلاّصة، مقابل  %05,8ابلّنسبة للبنوك العمومية و 30,0%
رًا لألمهيّة الّنسبية لودائع قطاع احملروقات. إال أن ىذه النسبة ، وذلك نظ8000على الرّتتيب يف سنة 

قد عرفت يف السنوات األخرة اخنفاًضا يف البنوك العمومية مقارنة ابلبنوك اخلاصة حسب ما أشارت 
يف البنوك العمومية مقابل  %88,05نسبة  8002إليو تقارير بنك اجلزائر، حيث بلغت يف سنة 

 اصة.يف البنوك اخل 55,00%
إىل ارتفاع معّدالت القروض  8000يرجع الّسبب يف تراجع ىذه الّنسبة ابتداًء من سنة  

لسنوات  %86,8، %80,5، %03,0، %00ادلمنوحة ابتداًء من تلك الّسنة، حيث بلغت نسبة 
على الرّتتيب، حسب ما أشارت إليو تقارير بنك اجلزائر. كما جتدر اإلشارة ىنا،  8000إىل  8000

، فقد برزت احلاجة 8008ونظرًا لفائض الّسيولة اذليكلية الذي ديّيز الّنظام ادلصريف اجلزائري منذ أنّو 
إىل ضرورة مواصلة حتسني ختصيص القروض ادلوّجهة لالقتصاد، حيث أخذت كلٌّ من القروض 

إىل رلموع ادلتوّسطة وطويلة األجل اجّتاًىا تصاعدّيًّ الذي أّدى إىل اخنفاض نسبة األصول الّسائلة 
 األصول.

اجملال، تبقى ىذه الّنسبة معتربة وتفوق الّنسب ادلعيارية ادلوصى مقارنًة ابدلعاير الّدولية يف ىذا 
يف تركيا وىي تقارب الّنسبة  %02,2بـ  8000هبا. وعلى سبيل ادلثال، قّدرت ىذه الّنسبة يف عام 

ولكّنها أقّل ابلّنسبة لكلٍّ من إندونيسيا بـ ، %30,06ادلسّجلة يف اجلزائر لنفس الّسنة وادلقّدرة بـ 
 .(Banque d’Algérie, Juin 2013, 30)  %50,2والربازيل بـ  86,8%
تُعرف بنسبة الّسيولة القانونية، وتقيس ىذه نسبة األصول الّسائلة إىل اخلصوم قصرية األجل:  8.2

نالحظ أّن  الشكلن خالل معطيات الّنسبة مدى تغطية األصول الّسائلة لاللتزامات قصرة األجل. وم
خالل الفرتة ادلمتّدة من  %000نسبة الّسيولة القانونية تتجاوز احلّد األدىن ادلوصى بو وادلقّدر بنسبة 

، حيث مل تلجأ البنوك وادلؤّسسات ادلالية إىل إعادة الّتمويل لدى بنك 8008إىل سنة  8002سنة 
دة يف الّسوق الّنقدية، مّث أخذت ىذه الّنسبة مسارًا متناقًصا، اجلزائر، وذلك بسبب فائض الّسيولة ادلتزاي
وادلقّدرة بـ  8002، أين سّجلت أدىن قيمة ذلا سنة 8005لتنخفض عن احلّد األدىن ابتداًء من سنة 
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35,26%. 
يرجع الّسبب يف اخنفاض ىذه الّنسبة خالل الّسنوات األخرة إىل تدّخالت بنك اجلزائر من   

، 8008لّسياسة الّنقدية المتصاص فائض الّسيولة الذي مّيز القطاع ادلصريف منذ سنة خالل أدوات ا
ابإلضافة إىل ارتفاع القروض متوّسطة وطويلة األجل، وقد أخذ فائض الّسيولة اجّتاًىا تنازليًّا نظرًا لكون 

 .ادلبالغ ادلتسّببة يف اقتطاع الّسيولة أصبحت تفوق ادلبالغ اليت تساىم يف زّيدهتا
جتدر اإلشارة ىنا، أّن نسبة األصول الّسائلة إىل اخلصوم قصرة األجل تعرف ارتفاًعا يف البنوك  

ابلّنسبة  %006,6مثاًل  8000العمومية مقارنًة ابلبنوك اخلاّصة، حيث بلغت ىذه الّنسبة يف سنة 
 %002,0بلغت  8000ابلّنسبة للبنوك اخلاّصة، ويف سنة  %20,6للبنوك العمومية يف مقابل 
 Banque d’Algérie, Juin) ابلّنسبة للبنوك اخلاّصة %22,3ابلّنسبة للبنوك العمومية و

يف البنوك  %60,68عرفت ىذه النسبة ارتفاًعا بقيمة  8002، إاّل أنّو ويف سنة  (30 ,2013
 يف البنوك العمومية. %38,02اخلاصة مقابل 

 نسب املردودية )الّرحبية(. 2
ك مع عنصري الّسيولة واألمان، اليت تعّد من ادلبادئ األساسية اليت تقوم تتضارب رحبية البنو 

عليها أنشطة البنوك، حيث تسعى ىذه األخرة إىل زلاولة الّتوفيق بني ىذه ادلبادئ الّثالثة للوصول إىل 
حبية، نوك. ولتحليل نسب ادلردودية أو الرّ حتقيق نتائج مرضية ابلّنسبة جلميع األطراف ادلتعاملة مع الب

 ادلؤّشرات ادلبّينة يف اجلدول ادلوايل: اعتمدان على 
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 .8002إىل  8002خالل الفرتة املمتّدة بني  تطّور نسب املردودية للبنوك اجلزائرية  .0 جدول
 (%)الوحدة: 

 الّسنوات      
 البياانت    

8002 8002 8000 8000 8008 8003 8002 8002 8006 8002 

 83,03 86,00 86,20 80,32 88,62 02 85,33 80,33 02,00 02,20 (*)(ROE)اخلاّصة مردودية األموال 
 02.62 02,00 80,26 83,82 02,05 88,62 86,00 88,20 83,25 83,00 *ابلنسبة للبنوك العمومية
 00,63 03,80 06,55 80,55 80,30 80,23 80,00 06,22 80,20 83,60 *ابلنسبة للبنوك اخلاّصة

 0,02 0,23 8,06 8,00 0,25 0,62 0,22 0,25 0,26 8,00 (**)(ROA)صول مردودية األ
 0,28 0,20 0,63 - - 0,60 0,20 0,83 0,06 0,22 *ابلنسبة للبنوك العمومية
 8,32 8,25 5,02 5,00 5,20 0,60 0,30 5,02 5,82 5,82 *ابلنسبة للبنوك اخلاّصة

 28,63 28,60 66,28 62,30 62,03 60,85 30,22 65,26 32,52 - نسبة هامش الربح إىل الدخل اإلمجايل
 28,80 28,08 63,2 62,5 - 22,00 25,6 30,03 02,22 00,02 *ابلنسبة للبنوك العمومية
 20,25 25,62 20,3 62,0 - 00,60 00,0 02,02 00,08 08,50 *ابلنسبة للبنوك اخلاصة

 .8002إىل  8002ّمعة من الّتقارير الّسنوية لبنك اجلزائر من ، اعتماًدا على البياانت اجملتنين إعداد الباحثدلصدر ما
يتبنّي لنا من خالل معطيات اجلدول أّن مردودية األموال اخلاّصة مردودية األموال اخلاّصة:  0.2

عرفت نوًعا من الّتذبذب ما بني االخنفاض واالرتفاع خالل فرتة الّدراسة، وذلك خيّص البنوك العمومية 
ة على حدٍّ سواء، كما نالحظ تفاوهتا يف كال القطاعني، فأحيااًن تفوق ىذه الّنسبة ادلسّجلة والبنوك اخلاصّ 

 يف البنوك العمومية تلك ادلسّجلة يف البنوك اخلاّصة، وأحيااًن أخرى حيدث العكس.
م، كانت مردودية األموال اخلاّصة متساوية تقريًبا ابلّنسبة لكلٍّ من البنوك 8002ففي سنة 

ابلّنسبة  8000و 8002ية والبنوك اخلاّصة، يف حني شهدت ىذه الّنسبة اخنفاًضا خالل سنيت العموم
للبنوك اخلاّصة، وذلك راجع إىل الّزّيدة ادلعتربة يف أمواذلا اخلاّصة يف إطار تطبيقها دلا جاء بو اإلطار 

 دلالية.وادلتضّمن رفع رأس ادلال األدىن للبنوك وادلؤّسسات ا 8002الّتنظيمي يف سنة 
، فقد حتّسنت مردودية األموال اخلاّصة لكلٍّ من البنوك العمومية والبنوك 8000أّما يف سنة 

ذلذه الّنسبة يف ابلّنسبة للبنوك اخلاّصة، مع تسجيل اخنفاض  8008اخلاّصة، ليستمر ىذا التحّسن يف سنة 
ة من جديد لكال القطاعني، ، يالحظ اخنفاض مردودية األموال اخلاصّ 8005البنوك العمومية. ويف سنة 

، نظرًا إىل الّنتائج اجلّيدة اليت 8000لرجع التحّسن مرًّة أخرى يف ىذه الّنسبة يف البنوك العمومية سنة 
                                           
(*)–ROE:Return On Equity 

(**)–ROA: Return On Assets 
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، فقد 8003حّققتها ىذه البنوك مع استقرار الّنتائج احملّققة يف البنوك اخلاّصة. أّما ابتداًء من سنة 
ويعود ذلك أساًسا إىل ارتفاع األموال اخلاّصة مقارنًة ابلّنتائج ابلّنسبة تراجعت مردودية األموال اخلاّصة، 

 للبنوك العمومية، أّما سبب اخنفاضها يف البنوك اخلاّصة فيعود إىل اخنفاض نتائجها.
عموًما، تبقى مردودية األموال اخلاّصة معتربة ابلّنسبة للبنوك اجلزائرية مقارنًة بتلك ادلسّجلة يف  

يف تركيا،  %02,0بــ  8000البلدان الّناشئة، فعلى سبيل ادلثال تقّدر ىذه الّنسبة سنة العديد من 
يف الشيلي،  %80,2يف الربازيل،  %00,2يف ماليزّي،  %06,2يف إندونيسيا،  80,5%
 ,Banque d’Algérie, Juin 2013)  يف جنوب إفريقيا %80,2يف الصني و 80,0%

30). 
لعربية، فيالحظ اخنفاض مردودية األموال اخلاّصة يف معظمها، كما فيما يتعّلق ببعض الّدول ا 

 .ادلوايل الشكلىو موّضح يف 
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  8002مردودية األموال اخلاّصة لبعض الّدول العربية لسنة  .2شكل 

 
 .802، مرجع سابق، ص 8006ادلصدر: الّتقرير االقتصادي العريب ادلوّحد 

إىل قيام عدد من البنوك العربية برفع رؤوس أمواذلا خالل سنة  يعود سبب تراجع ىذا ادلعّدل 
، استجابًة دلتطّلبات ابزل الثّالثة. وعليو، يالحظ أّن ىذا ادلعّدل يعّد معتربًا يف البنوك اجلزائرية 8003

 ن.الّسابق، حيث احتّلت اجلزائر ادلرتبة الثّانية بعد الّسودا الشكلمقارنًة ببنوك الّدول ادلبّينة يف 
عرفت مردودية األصول تطّورًا متذبذاًب خالل فرتة الّدراسة سواء ابلنسبة مردودية األصول:  8.2

، % 8,06بنسبة  8000للبنوك العمومية أو ابلّنسبة للبنوك اخلاّصة، أين سّجلت أقصى قيمة سنة 
لعمومية، حيث قّدرت إاّل أنّو يالحظ ارتفاع ىذا ادلعّدل على مستوى البنوك اخلاّصة مقارنًة ابلبنوك ا

فاع نسبة البنوك العمومية من الّديون ، ويرجع ذلك إىل ارت8008سنة  %0,60أقصى قيمة لو بنسبة 
 إىل حيازهتا ألدوات الّدين العام الّناجتة عن تسديد اخلزينة العمومية اللتزاماهتا.غر العاملة ابإلضافة 

يبة من ادلعّدالت ادلسّجلة يف بعض الّدول عموًما، تبقى مردودية األصول للبنوك اجلزائرية قر  
 0,3يف إندونيسيا،  %8,5يف تركيا،  %8,8نسبة  8000الّناشئة، فمثاًل بلغ ىذا ادلعّدل يف سنة 

يف جنوب  %0,3يف الصني و %0,5يف الشيلي،  % 0,6يف الربازيل،  %0,3يف ماليزّي،  %
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 .(Banque d’Algérie, Juin 2013, 30)  إفريقيا

 الشكلما خيّص بعض الّدول العربية، فيالحظ تفاوت ىذا ادلعّدل حسب ما يوّضحو أّما في
 .ادلوايل

 8002مردودية األصول لبعض الدول العربية لسنة  .2شكل 

 
 .802، مرجع سابق، ص 8006ادلصدر: الّتقرير االقتصادي العريب ادلوّحد 

تربًا يف البنوك اجلزائرية، اليت نالحظ أّن معّدل العائد على األصول يعّد مع الشكلمن خالل 
 حتتّل ادلرتبة الرّابعة بعد كلٍّ من العراق، الّسودان وقطر.

يقيس ىامش الرّبح اجلزء من اذلامش ادلصريف الذي حتتفظ بو  هامش الّربح إىل الّدخل اإلمجايل: 3.2
غطية سلاطر االئتمان(. البنوك بعد استبعاد مصاريف الّتسير )ادلصاريف العاّمة، ادلؤوانت ادلخّصصة لت

أّن ىذه الّنسبة تعرف منوًّا مستقرًّا إىل حدٍّ ما خالل فرتة الّدراسة،  الشكلونسّجل من خالل معطيات 
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لتبدأ بعدىا يف االخنفاض نسبيًّا، مّث ارتفعت من  8005حيث سّجلت ارتفاًعا تدرجييًّا حّّت سنة 
 .8006جديد ابتداًء من سنة 

اذلامش ابلّنسبة للبنوك العمومية مقارنًة ابلبنوك اخلاّصة، وذلك انتج كما نسّجل ارتفاع ىذا 
عن زّيدة ادلؤوانت ادلخّصصة لتغطية سلاطر االئتمان، بسبب التحّسن الّتدرجيي يف رلاالت تقييم سلاطر 
االئتمان وتسيرىا ومتابعتها بفضل تكثيف جهود الّرقابة من طرف بنك اجلزائر والّلجنة ادلصرفية، 

اخلاّصة  اذلامش يف البنوكضافة إىل اخنفاض ادلصاريف خارج االستغالل، يف حني أّن اخنفاض ىذا ابإل
 االىتالكات مع ارتفاع الّنواتج خارج االستغالل.يرجع إىل ارتفاع حّصة سلّصصات 

 
 خالصة. 6

الل الفرتة للنظام ادلصريف اجلزائري خ من خالل حتليل وتقييم مؤّشرات الّصالبة )الّسالمة( ادلالية
يّتضح التحّسن  -بعض االختالالت اليت مّت رصدىا وعلى الّرغم من- 8002إىل  8002ادلمتدة من 

رات الذي يربز بوضوح من خالل عدم تضّرر القطاع ادلصريف اجلزائري بصفة مباشرة ادللموس ذلذه ادلؤشّ 
ف جهود بنك اجلزائر والّلجنة . ويرجع ىذا التحّسن إىل تكثي8002آباثر األزمة ادلالية الّدولية سنة 

ادلصرفية يف سبيل تدعيم وتعزيز االستقرار ادلايل وادلصريف، دتاشًيا مع ادلتطّلبات وادلعاير الّدولية يف ىذا 
 ادلصرفية ادلالية اجملال من خالل تعزيز تسير ادلخاطر ادلصرفية، ويتجّلى ذلك يف حتّسن مستوّيت ادلالءة

تفوق حّّت الّنسبة اليت توصي هبا اتّفاقية ابزل الثّالثة، نتيجة ختصيص البنوك  اليت سّجلت معّدالت كبرة
ابإلضافة إىل القاعدة ادلتينة للّسيولة ادلصرفية  جلزء من نتائجها يف شكل احتياطات تدعيمًا لرأمساذلا،

قتصادية. وتبقى اليت تسمح بتغطية أّي زّيدة يف ادلخاطر الّنامجة عن التقّلبات احلاصلة يف الّدورة اال
اليت تؤثّر  ، حيث مّت تسجيل ارتفاع يف معّدل ادلستحقات غر الّناجعةمسألة تغطية القروض ادلتعثّرة

سلًبا على نوعية أصول البنك، إاّل أنّو تتّم معاجلتها تدرجييًّا من خالل ادلخّصصات اإلضافية أو عن 
ارة سلاطر القرض وعملّيات الّتطهر ادلايل اليت ، ابإلضافة إىل حتسني إدطريق تعزيز الّضماانت ادلّتخذة

 عرفها القطاع العمومي.
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 : ملخص
، بعدما شهدت (2018-1990هتدف ىذه الدراسة إىل تقييم فعالية السياسة النقدية على أىم ادلؤشرات احلقيقية يف اجلزائر خالل الفًتة )

( الذي أعطى للسلطة النقدية االستقاللية التامة يف إدارة السياسة النقدية، و ابلتايل أصبحت 10 -90تطورات ىامة بصدور قانون النقد و القرض )
ئدة، و ابالعتماد يف ذلك على ىذه األخرية سبارس دورىا من خالل التأثري يف حجم ادلعروض النقدي ابلشكل الذي يتالئم و الظروف االقتصادية السا

ة الرقابة و اإلشراف عليها، هبدف ضمان انتقال أثر السياسة النقدية ياألدوات ادلباشرة و غري ادلباشرة السًتجاع السيولة اليت يشرف البنك ادلركزي بعمل
  سعيا لتحقيق أىدافها النهائية.

 .األدوات الغري مباشرة ، الكتلة النقدية ،ج احمللي االصبايل النات ، السلطة النقدية،  السياسة النقديةكلمات مفتاحية: 
 JEL  :E58 ،E52 ،E42 اتتصنيف

Abstract:  

         The objective of this study is to assess the effectiveness of monetary policy on the indicators of 

the real economy in Algeria during the period (1990-2018). This policy underwent an important 

evolution after the publication of the Law of Money and Credit (90-10) which gave the monetary 

authority complete independence in the management of monetary policy. This (monetary policy) plays 

a role influencing the volume of the money supply so as to adapt it to current economic conditions by 

relying on the direct and indirect tools to recover the liquidities supervised by the Central Bank in 

order to guarantee the impact of monetary policy to achieve its final goals. 

Keywords: Monetary policy; Monetary authority; Gross domestic production; Money supply; Indirect 

tools. 

JEL Classification Codes: E42, E52, E58. 
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 مقدمة:  .1
السياسة االقتصادية العامة، تستخدمها الدولة إىل جانب السياسات األخرى كالسياسة تعترب السياسة النقدية من أدوات        

ادلالية أو سياسة األسعار والسياسة التجارية، أو سياسة األجور، للتأثري على مستوى النشاط االقتصادي من خالل أتثريىا على 
و يعد أتثريىا يف ادلتغريات االقتصادية  .زان ادلدفوعاتادلتغريات األساسية ذلذا النشاط كالتضخم ومعدل الفائدة والدخل ومي

احلقيقية من ادلواضيع ادلهمة يف التحليل االقتصادي الكلي. حيث يرى مؤيدو ادلدرسة النقدية أبن السياسة النقدية ىي األكثر 
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ذليكلية لإلقتصاد و على درجة فعالية حيث تستخدم أىم أدواهتا لتحقيق أىداف السياسة االقتصادية و اليت تعتمد على البنية ا
 تطوره و كفاءة رأس ادلال.

تطورات و ربوالت عميقة و ىامة منذ الشروع يف االصالحات خاصة بعد صدور قانون النقد  و لقد عرف االقتصاد اجلزائري        
ادواهتا و منح البنك ادلركزي و الذي ظهر فيو اعتماد السياسة النقدية كأسلوب لتنظيم تداول النقود مع توضيح  10-90و القرض 

االستقاللية يف إدارهتا و مع التغريات احلاصلة يف االقتصاد أصبح من االولوايت دراسة االجراءات و السياسات االقتصادية اليت مت 
ت إشكالية على ما سبق حدد و بناءا ازباذىا و من مث اعادة النظر يف بعضها لتهيئة أفضل السبل لتسهيل عملية السياسة النقدية.

    :الدراسة كمايلي
 (.2018-1990ما مدى فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر خالل الفًتة )

 أمهية الدراسة 
 البنك طرف من ذلا، التخطيط خالل من وذلك االقتصادي، النشاط يف الدولة لتدخل مباشرة وسيلة النقدية السياسة وتعترب    

، و زلاولة و النقديكوهنا تسعى إىل ربقيق االستقرار االقتصادي  السيولة، يف التحكم ان وواالئتم النقود إدارة هبدف ادلركزي
 توجيو يف النقدية السلطة سبلكها اليت األدوات أىم من النقدية السياسة تعترب الكشف عن األثر الذي يسبب العرض النقدي، كما

 واخلارجية، الداخلية واالختالالت االقتصادي، النمو بضعف يزتسب واليت االقتصادية، األوضاع وتصحيح االقتصادية، اإلصالحات
  .ادلدفوعات ميزان يف االختالل بينها من

 أهداف الدراسة 
 :ربقيقها يف النقاط التالية واجباألىداف ال تتمحور     

 أداء السياسة النقدية يف اجلزائر. قياس -
 .اجلزائر يف اإلختالالت معاجلة يف النقدية سياسةلل الرئيسية و اذلامة كانةادل -
 السياسة النقدية على بعض ادلؤشرات االقتصادية احلقيقية. معرفة أتثري -
   إبراز دور استقاللية السياسة النقدية  يف أداء سياسة نقدية فعالة ابجلزائر. -

   :ماهية السياسة النقدية .2
اسة االقتصادية ولدراستها  البد من تعريفها، فمصطلح السياسة اليت تقوم عليها السي السياسة النقدية ىي أحد الركائز األساسية   

النقدية يعترب حديث نسبيا فقد ظهر يف القرن التاسع عشر، إال أن الذين كتبوا عن السياسة النقدية كانوا كثريين، وكان ىذا التطور 
أن السياسة النقدية سبثل إحدى مكوانت يعود إىل تطور الفكر االقتصادي وأن األحداث اإلقتصادية ىي احملرك يف ذلك، ودبا 

السياسة االقتصادية، ونظرا لتأثريات النقد على ابقي عناصر اإلقتصاد، فإن السياسة النقدية تساىم يف ربقيق أىداف رلمل السياسة 
 (99، ص 2005)مفتاح، ، .االقتصادية
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 :تعريف السياسة النقدية 1.2
 أىداف لتحقيق ذلك كأداة  ادلركزي البنك من النقود عرض دلراقبة خدميست الذي العمل" أبهنا  النقدية السياسة عرفت

  (pattat, 1987, p 277)  ."االقتصادية السياسة
( على أهنا رلموع التدابري ادلتخذة من قبل السلطات النقدية قصد إحداث أثر على االقتصاد، George Parienteويعرفها )

فوزي القيسي )عميد سابق لكلية االقتصاد يف العراق( ىو التدخل ادلباشر ادلعتمد  ومن أجل ضمان استقرار أسعار الصرف، وحسب
من طرف السلطة النقدية هبدف التأثري على الفعالية االقتصادية، عن طريق تغيري عرض النقود وتوجيو االئتمان ابستخدام وسائل 

 .( 53، ص2003)قدي،  الرقابة على النشاط االئتماين للبنوك التجارية.
وىو" أن السياسة النقدية تشمل صبيع القرارات  (Einzigوىناك تعريف شامل للسياسة النقدية الذي قدمو االقتصادي انزيغ )

واإلجراءات النقدية بصرف النظر عما إذا كانت أىدافها نقدية أو غري نقدية، وكذلك صبيع اإلجراءات غري النقدية اليت هتدف إىل 
  (Einzig, 1964, p30) التأثري يف النظام النقدي".

  :النقدية أهداف السياسة 2.2
 : ؽلكن إبراز أىداف السياسة النقدية يف     
  ربقيق االستقرار يف ادلستوى العام لألسعار 

يعترب التحكم يف عرض النقود و االئتمان بغرض ربقيق اإلستقرار يف ادلستوى العام لألسعار من أىم األىداف النهائية اليت 
، حيث يؤدي اإلستقرار يف ادلستوى العام لألسعار إىل هتيئة ادلناخ اإلقتصادي احملفز لإلستثمار ياسة النقدية إىل ربقيقهاتسعى الس

واحلفاظ على القدرة (B.Thomas, 2006, p423-426) لواإلنتاج، ابإلضافة إىل احلد من اتساع التفاوت يف توزيع الدخو 
سنواي وأن تلتزم احلكومة  %4و  %1ن التضخم ينبغي أن يظل منخفضا كأن يًتاوح مثال بني الشرائية للعملة احمللية، ويعين ىذا أ

 (Singapore,1999,p02) .             ي بعدم تطبيق سياسات سبويل العجز عن طريق زايدة ادلعروض النقد
 ربقيق معدالت توظيف مرتفعة 

البطالة الذي اتفق االقتصاديون على أن ربقيق التوظيف  إن رفع معدالت التوظيف ىو بعينو احلديث عن زبفيض معدل   
 سنواي حسب الظروف اإلقتصادية للدولة  -5%) 3%الكامل للموارد ادلتاحة ػلدث عندما ال يتعدى معدل البطالة )

(Hubbard, 2005, p477)  ويعرف اإلقتصاديون العمالة الكاملة أو التوظيف الكامل أبهنا مستوى العمالة الذي ،
حقق من اإلستخدام الكفء لقوة العمل مع السماح دلعدل منخفض من البطالة الذي ينتج أساسا عن التغريات الديناميكية يت

والظروف اذليكلية للبنيان االقتصادي. ذلذا يبقى التوظيف الكامل ىدف طويل ادلدى )األجل( تسعى احلكومات ربقيقو نظرا 
 وارد اإلنتاج وكلما زاد انتشارىا كلما قلت فرصة تعظيم النمو االقتصادي.ألضرار البطالة على اإلقتصاد، فهي ضياع م

 ربقيق معدالت عالية من النمو االقتصادي 
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بو ربقيق زايدة مستمرة  والصناعية ويرادإن تشجيع النمو االقتصادي ىو ىدف ترنو إليو صبيع احلكومات يف الدول النامية         
تشجيع النمو االقتصادي تتم من خالل أتثريىا على  ايل، وفعالية السياسة النقدية يفلي اإلصبومالئمة يف معدل ظلو الناتج احمل

اذلدف األساسي للسياسة النقدية ىو العمل على ربقيق معدالت ظلو اقتصادي مرتفعة  واحد من أىم زلدداتو، ذلذا يعترباالستثمار ك
ابألىداف  الرتباطوتصاديون أن ىذا اذلدف ىو اذلدف األول والرئيسي تقليص الضغوط التضخمية، ويعترب اإلق    مع العمل على 

اإلقتصادي يكون سبب يف امتصاص الفائض من  دف التشغيل الكامل، حيث أن النمو، خاصة ىالنهائية األخرى للسياسة النقدية
 2006)السمرائي، النمو اإلقتصادي. ميزان ادلدفوعات عامالن أساسيان يف ربقيق استقرار األسعار و ربسني العملة، إىل جانب أن

 (190،ص

 )ربقيق توازن ميزان ادلدفوعات )توازن خارجي 
معينة" وتستخدم السياسة  تصادية مع العامل اخلارجي يف سنةميزان ادلدفوعات لدولة ما ىو: "سجل منتظم جبميع معامالهتا االق   

على درجة التقدم االقتصادي وربديد مركز الدولة ادلايل ابلنسبة للعامل  النقدية لتصحيح االختالل يف ميزان ادلدفوعات، وؽلكن التعرف
. ويكون ىذا ادليزان يف صاحل الدولة عندما تكون استالماتو من العامل اخلارجي (94، ص2007)دعاس،  اخلارجي من خاللو

درجة تطورىا اإلقتصادي إىل جعل  ابلعملة الصعبة أكرب من مدفوعاتو للخارج والعكس صحيح. وتسعى صبيع الدول مهما اختلفت
 ىذا ادليزان ؽليل إىل صاحلها من أجل احملافظة على ما لديها من سلزون ذىيب واحتياطات من العملة الصعبة.

  (191-190،ص2006)السمرائي،
 أدوات السياسة النقدية 3.2

)مفتاح،  ستخدام أدوات لتحقيق أىداف مرسومةيعترب البنك ادلركزي ادلسؤول ادلباشر عن رسم وتنفيذ السياسة النقدية، ويقوم اب
، حبيث تعرف ىذه األدوات على أهنا الوسائل ادلتاحة اليت ؽلكن للبنك ادلركزي استخدامها للتأثري على األىداف، (147ص،2005

دوات كمية . وؽلكن تصنيف ىذه األدوات إىل أ (28،ص2014)العال،  وذلك من أجل ربقيق األىداف النهائية للسلطات النقدية
  :وأدوات كيفية

 األدوات الكمية للسياسة النقدية .3.21
ينصب عمل األدوات الكمية أو وسائل الرقابة الكمية إىل التأثري يف حجم االئتمان الذي تقدمو البنوك بغض النظر عن أوجو 

نوك ويف نسبة ىذه السيولة إىل الودائع، استعماالتو، ويستطيع البنك ادلركزي أن يؤثر على حجم السيولة النقدية اليت سبتلكها الب
ابستخدام رلموعة من ىذه الوسائل الكمية وىي: سياسة معدل إعادة اخلصم، وسياسة السوق ادلفتوحة، وسياسة االحتياطي القانوين 

 (Mishkin, 1998,p458).     )اإللزامي(
 سياسة سعر إعادة اخلصم 

حجم االئتمان ادلتاح،   للبنوك التجارية بغية التأثري يفدلركزي على القروض ادلمنوحة وىو ادلعدل )السعر( الذي يفرضو البنك ا      
لتمويل عملياهتا ادلصرفية، ابعتباره بنكا للبنوك  فالبنوك التجارية تلجأ إىل البنك ادلركزي كلما احتاجت إىل موارد نقدية إضافية 
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كما ؽلثل معدل إعادة اخلصم الثمن الذي يتقاضاه البنك   .(173-172،ص 2007)دعاس، وادلقرض األخري للجهاز ادلصريف
"كمبيالة" أو عمليات إقراض قصرية األجل، مل يصل اتريخ استحقاقها بعد  ادلركزي مقابل إعادة خصمو ألوراق شلثلة لعمليات ذبارية

ادلبلغ  القيمة اإلمسية للورقة دبقدارحبيث يًتتب على ىذه العملية حصول البنك التجاري على قيمة تقل عن  لصاحل البنوك التجارية،
  (257، ص2004)حشيش،  احملسوب على أساس معدل إعادة اخلصم.

 سياسة السوق ادلفتوحة 
وىي وسيلة تستخدمها ادلصارف ادلركزية للتأثري على حجم االئتمان، وتكون عن طريق دخول البنك ادلركزي للسوق النقدية من      

. كما يقصد هبا قيام البنك ادلركزي بشراء و بيع األوراق ادلالية (45ص،1996)ضبيدات، لة النقديةأجل زبفيض أو زايدة حجم الكت
يف السوق النقدية، وذلك هبدف التأثري على حجم االئتمان والعرض الكلي للنقود حسب الظروف االقتصادية 

 (Mansfield, 1989,p299)السائدة.
ق ادلفتوحة ابلتأثري على سيولة البنوك التجارية )سيولة السوق النقدية( حملاولة تطبيق يقوم البنك ادلركزي عن طريق سياسة السو    

سياستو سواء تقييدية كانت أو توسيعية، إذ يتدخل البنك ادلركزي يف السوق النقدية ابعتباره عارضا للمنتجات ادلالية والتجارية واترة 
 (125ص ،2004 )علي، طالبا ذلا.

 اإلجباري )القانوين( سياسة نسبة االحتياطي 
ودائعها يف شكل  تعرف ىذه األداة على أهنا االلتزام القانوين من جانب البنوك التجارية، ابالحتفاظ بنسبة معينة من اصبايل     

، كما ؽلكن أن يعرف االحتياطي القانوين بذلك اجلزء من الودائع الذي (Lee, 1996,p10) رصيد دائن لدى البنك ادلركزي
تعترب االحتياطات اإلجبارية ذات حيث و البنوك التجارية لدى البنك ادلركزي وذلك لدعم مركزىا ادلايل وبناء مسعة طيبة للبنك.ربتفظ ب

 (157-156ص ،2000)العصار، .منح االئتمان ىدف مزدوج فهي من جهة أداة للتأثري على قدرة البنوك التجارية يف
 النقدية األدوات الكيفية )النوعية( للسياسة .3.22

يستخدم البنك ادلركزي أدوات كيفية أو نوعية و اليت يقصد هبا تلك األساليب ادلباشرة اليت يستخدمها البنك ادلركزي، هبدف التأثري 
 على نوعية و اذباه االئتمان وليس حجمو الكلي و توجيهو لتحقيق أغراض اقتصادية معينة، ومن بني ىذه األدوات ما يلي:

  وضسياسة أتطري القر 
إن سياسة أتطري القروض ىي إجراء تنظيمي تقوم دبوجبو السلطات النقدية بتحديد سقوف لتطور القروض ادلمنوحة من قبل    

البنوك التجارية بكيفية إدارية مباشرة وفق نسب زلددة خالل العام كأن ال تتجاوز ارتفاع رلموع القروض ادلوزعة نسبة معينة، ويف 
هتدف ىذه السياسة ( 80ص،2003،قدي(اءات تتعرض البنوك إىل عقوابت تتباين من دولة إىل أخرى.اإلجر  حالة اإلخالل هبذه

وذلك عن طريق فرض سقف أعلى لالئتمان ال ؽلكن ألي بنك  إىل احلد من قدرة البنوك التجارية على منح اإلئتمان بشكل مباشر
 (116ص ،2006)ساكر،  .ذباوزه هبدف احلد من خلق نقود الودائع ادلباشرة

 التأثري أو اإلقناع األديب 
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و ىذا ابنتهاج أسلوب  لكي تتصرف ابالذباه الذي يرغبو، يستطيع البنك ادلركزي التأثري على البنوك التجارية ابإلقناع األديب    
، كالسعي (218،ص2006)السمرائي، التباحث و احلديث ادلقنع مع البنوك التجارية فيما يتعلق ابلسياسة و اذلدف ادلراد ربقيقو

إلقناعها ابتباع سياسة إئتمان معينة مثال، فاإلقناع األديب إذن ىو عبارة عن رلرد قبول البنوك التجارية بتعليمات وإرشادات البنك 
    (39ص ،2000)ادلوسوي ، ادلركزي أدبيا خبصوص تقدًن االئتمان وتوجيهو حسب االستعماالت ادلختلفة.

 هامش الضمان ادلطلوب 
قدار من النقود الذي ؽلكن احلصول عليو من البنوك التجارية لتمويل ادلشًتايت من األوراق ادلالية، إذ قد يطلب البنك أي ادل   

 ،2004)حشيش،  ادلركزي من البنوك التجارية رفع ىذه النسبة ادلقدمة يف حالة الركود، ويطلب خفضها يف حالة الوضع التضخمي.
 (278ص

  النسبة الدنيا للسيولة 
يقتضي ىذا األسلوب أن يقوم البنك ادلركزي إبجبار البنوك التجارية على االحتفاظ بنسبة دنيا، يتم ربديدىا عن طريق بعض     

األصول منسوبة إىل بعض مكوانت اخلصوم، وىذا خلوف السلطات النقدية من خطر اإلفراط يف االقًتاض من قبل البنوك التجارية 
لسيولة، وىذا بتجميد بعض ىذه األصول يف زلافظ البنوك التجارية، وبذلك ؽلكن احلد من بسبب ما لديها من أصول مرتفعة ا

 القدرة على إقراض القطاع اإلقتصادي.
 الودائع ادلشروطة من أجل االسترياد 

دلركزي دلدة يستخدم ىذا األسلوب لدفع ادلستوردين إىل إيداع ادلبلغ الالزم لتسديد شبن الواردات يف صورة ودائع لدى البنك ا   
زلددة، ودبا أن ادلستوردين يف الغالب يكونون غري قادرين على ذبميد أمواذلم اخلاصة، فيدفعهم ذلك إىل االقًتاض ادلصريف لضمان 
األموال الالزمة لإليداع وىذا من شأنو التقليل من حجم القروض ادلمكن توجيهها لباقي االقتصاد، ويؤدي بدوره إىل رفع تكلفة 

 الواردات.
  :فعالية السياسة النقدية .3

فمن وجهة نظر الكالسيك تعترب السياسة النقدية األداة  ،أاثر موضوع فعالية السياسة النقدية جدال كبريا و ال يزال متواصال    
ات يف احلياة ، على اعتبار تغيب سياسة ادليزانية ) عدم تدخل احلكومالوحيدة ادلعًتف هبا كمحور أساسي للسياسة االقتصادية العامة

. و ىنا أعلن 1933 -1929و امتد ىذا الفكر حىت بروز اختناقات شديدة نتج عنها أزمة كساد حادة يف سنوات  االقتصادية(،
حيث أدى ىذا ادلوقف إىل إدخال سياسة أخرى إلدارة الطلب أطلق عليها إسم  ،عجز ىذا ادلسلك عن الوقوف يف وجو ىذا اخللل

من أجل التأثري على التوازن العام عن طريق السوق ثر أفكار " جون مينار كينز". و ؽلكن للدولة التدخل ، على إسياسة ادليزانية
 ، و عن سوق  السلع و اخلدمات من خالل السياسة ادلالية.النقدية من خالل السياسة النقدية

 ائردراسة فعالية السياسة النقدية على بعض ادلؤشرات االقتصادية احلقيقية يف اجلز  .4
 :أثر استقاللية السلطة النقدية على أداء السياسة النقدية 1.4
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موضوع استقاللية البنوك  ىو من أىم و أكثر ادلوضوعات ادلطروحة على الساحة ادلصرفية منذ سنوات مضت و حىت الوقت الراىن   
شهدهتا معظم دول العامل، فمن بني األسباب اليت أدت إىل التطورات االقتصادية و النقدية الدولية و احمللية اليت و ىذا راجع  ،ادلركزية

إىل ادلناداة ابستقاللية البنوك ادلركزية عدم فعالية و كفاءة السياسة النقدية خصوصا يف رلال مكافحة التضخم يف بعض الدول، و 
ة النقدية، و يتمثل اذلدف  ترجع أسباب عدم ربقيق السياسة النقدية ألىدافها إىل تدخل احلكومة بدرجة كبرية يف رسم السياس

األساسي الستقاللية البنوك ادلركزية يف استقالليتها يف إدارة السياسة النقدية حبيث تكون أكثر فاعلية و تعمل على احملافظة على 
 استقرار ادلستوى العام لألسعار.

لسياسة النقدية، إىل جانب أن تكون السياسة تعين حريتو يف ازباذ قراراتو خاصة فيما يتعلق منها ابان استقاللية البنك ادلركزي 
متسقتني إىل حد كبري، ابالضافة  إىل االستقاللية اليت يتمتع هبا ادلسؤولون الرئيسيون يف البنك  النقدية و السياسية االقتصادية للدولة

ذه االستقاللية الشخصية دور ىام يف ادلركزي خاصة فيما يتعلق بتعيينهم و عدم فصلهم إال بعد فًتة زلددة دبوجب القانون كما أن ذل
استقاللية البنك ادلركزي يف ازباذ قراراتو. حيث أن االستقالل الذي تسعى إليو البنوك ادلركزية االن يرتكز أساسا على إعطائها حرية 

خاصة و أن ىدف و الالزمة لتحقيق أىدافها،  التصرف الكاملة يف وضع و تنفيذ السياسة النقدية و اختيار األدوات ادلناسبة
 السياسة النقدية قد ربدد ابلفعل و اضلصر يف ضرورة ربقيق استقرار األسعار و احملافظة على قيمة العملة.

 :حتدايت السياسة النقدية يف اجلزائر 2.4
 برانمج دعم االنتعاش االقتصادي  .2.41

ط معدالت التضخم من أجل ربقيق اإلستقرار يف يعمل ىذا الربانمج على توفري مناصب الشغل برفع حجم اإلستثمارات وضب    
حيث تبع ىذا  ، 2003يف سنة  % 7اإلقتصاد الوطين، كل ىذا ساعد على إعادة بعث مسار النمو اإلقتصادي الذي قدر بنسبة 

زات أخرى يف عدة رلموعة من اإلصلازات لصاحل السكان ادلتعلقة بقطاع الصحة وادلوارد ادلائية والتنمية الريفية ابإلضافة إىل إصلا
 قطاعات ال تقل أعلية عن األوىل.

 برانمج دعم النمو اإلقتصادي.2 2.4

سعى ىذا الربانمج  يف البداية إىل تثبيت اإلصلازات احملققة يف برانمج دعم اإلنتعاش اإلقتصادي، كما عرفت ىذه ادلرحلة انتعاش    
تلك ادلتعلقة ابحلالة اإلجتماعية حيث اطلفضت معدالت البطالة النشاطات اإلقتصادية ادلختلفة وسجلت نتائج إغلابية خاصة 

وازدادت نسبة النمو خارج احملروقات، ابإلضافة إىل تراجع معدالت التضخم وارتفاع نسبة النمو، وىكذا تكون ادلشرات النقدية 
 عرفت ربسنا كبريا أدى إىل عودة اإلستقرار ادلايل الكلي.

 شرة ادلستحدثةاألدوات غري ادلبا.3   4.2    
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غري مباشرة ثالثة   احلد من ضغوطها التضخمية أدواتاعتمد البنك اجلزائري من أجل امتصاص فائض السيولة البنكية وابلتايل      
البنوك حسب إرادهتا وأداة   اسًتجاع السيولة دلدة سبعة أايم وثالثة أشهر، تسهيلة الودائع ادلغلة للفائدة اليت تستعملها  وىي
 ياطات القانونية.اإلحت

 أداة االحتياطي االجباري -1          
تعترب ىذه األداة ذات أعلية مزدوجة فمن جهة سبثل الضمان األول للمودع  ومن جهة أخرى أداة للسياسة النقدية مت إعادة      

. استطاع البنك ادلركزي 12/03/2004ادلؤرخ يف  20-04إدراجها من قبل رللس النقد والنقد وىو ما يقر عليو القانون رقم 
ليصل متوسطها إىل  2004مليار دينار هناية سنة  157.3اسًتداد فائض سيولة مصرفية ابستخدام ىذه األداة قدرت ب 

ابلرغم  2004وىو هبذا مل يتغري منذ سنة  2007سنة  %6.5. بلغ معدل االحتياطي القانوين 2007مليار دينار سنة  240.79
. إن معدل الفائدة ادلرافق لالحتياطات القانونية مل يتغري ىو %15أعاله ينص على أنو ؽلكن رفعو إىل  04/20من أن القانون 

 من مطرح االحتياطات. %1وبقي ب  2007االخر خالل سنة 
 وسيلة اسرتجاع السيولة -2            
ثة أشهر على التوايل. أداة اسًتجاع السيولة دلدة تسمح ىذه األداة لبنك اجلزائر ابسًتجاع فائض السيولة دلدة سبعة أايم وثال      

. مسحت ىذه الوسيلة لبنك اجلزائر 2005أما دلدة ثالثة أشهر فقد مت إدراجها يف أوت  2002سبعة أايم مت إغلادىا يف أفريل سنة 
منها  2007ل مليار دينار خال 802.28ليصل متوسطها إىل  2002مليار دينار هناية سنة  129.7من تعقيم سيولة بلغت 

لسبعة أايم. تعادل ىذه األداة السوق احلرة يف دول أخرى دلكافحة فائض السيولة  478.25مليار دينار لثالثة أشهر و 324.03
وسبتاز عن أداة اإلحتياطي اإلجباري أبنو ؽلكن تعديلها يوما بعد يوم كما أن ادلشاركة يف عمليات اسًتداد السيولة غري إجبارية شلا 

 فرصة لكل بنك إمكانية تسيري سيولتو.يتيح ال
 تسهيلة الودائع ادلغلة للفائدة    -3           

وك يف تسيري خزينتها يف ادلدى القصري وذلك من خالل إيداع وىي تعطي مرونة كبرية للبن 2005أدرجها بنك اجلزائر يف أوت       
ساعة بفائدة زلددة. لعبت ىذه األداة دورا كبريا يف امتصاص السيولة إذ انتقل حجم  24فائض سيولتها لدى البنك ادلركزي دلدة 

مليار دينار مع هناية سنة  483.11إىل  2005مليار دينار مع هناية سنة  49.7السيولة اليت مت تعقيمها بواسطة ىذه األداة من 
ابلنسبة ألداة اسًتجاع  %2.5مقابل  2007خالل األسبوع األخري من سنة  %0.75. نسبة تعويض ىذه األداة بلغت 2007

 ابلنسبة ألداة إسًتجاع السيولة لسبعة أايم. %1.75السيولة لثالثة أشهر و
ي من تكوين حزمة من معدالت الفائدة تتكون من نسبيت تعويض السيولة مسح استخدام األدوات الثالثة السابقة للبنك ادلركز     

لسبعة أايم وثالثة أشهر ونسبة تعويض السيولة اخلاصة أبداة السيولة ادلغلة للفائدة ونسبة مكافئة اإلحتياطات اإلجبارية. إن إغلاد 
دلعدالت الفائدة قصرية األجل. يعترب معدل الفائدة ادلرتبط البنك ادلركزي ذلذه احلزمة من معدالت الفائدة يؤكد إعطائو أعلية متزايدة 

 . 2007عند هناية سنة  %2.5أبداة اسًتجاع السيولة لثالثة أشهر ادلعدل األعلى إذ بلغ 
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 ( 2018 -1990ادلؤشرات النقدية خالل الفرتة ) على يف التأثريالسياسة النقدية فعالية  .5
دارتو لسياستو النقدية إىل دعم و تطوير أىم ادلؤشرات االقتصادية الكلية و ادلالية و النقدية بنك اجلزائر يف صياغتو و إيتطلع     

، يف ظرف يتميز هبشاشة أكثر للمالية الوطنية مع تركيز خاص على تطورات القطاع ادلصريف و مساعلتو ادلتزايدة يف سبويل االقتصاد
 العامة و أمام خطر اطلفاض سعر البًتول.

ذلك عن طريق ربديد معدالت مرشدة دلختلف ادلؤشرات النقدية، و خاصة منها معدالت التضخم ادلستهدفة، و  ويتم ربقيق
معدالت ظلو القروض ادلصرفية، و معدالت ظلو الكتلة النقدية، ابإلضافة إىل تدعيم اإلطار ادلؤسسايت لإلشراف البنكي و تعزيز 

 الصرف.  االستقرار ادلايل ادلسبوق ابلتسيري ادلرن لسعر
 :تطور منو الكتلة النقدية 1.5

 ،ةتعرف الكتلة النقدية على أهنا رلموع األموال اجلاىزة النقدية وشبو النقدية اليت تتم إدارهتا بواسطة النظام ادلصريف واخلزينة العام     
الدفع الفورية اليت حبوزة األعوان  وبذلك فهي حجم النقد ادلتداول يف أي إقتصاد كوهنا ربتوي على كل أنواع وسائل (49،ص2014)عديلة،

 (284،ص2000)الرفاعي،   :اإلقتصاديني، وتتكون الكتلة النقدية يف اجلزائر من العناصر التالية
 يتم إصدارىا من طرف بنك اجلزائر، وتتكون من بنكنوت واألوراق والقطع النقدية ادلساعدة، وتعترب ىذه النقود من  :النقود القانونية

 ساسية للكتلة النقدية يف اجلزائر.ادلكوانت األ
 تتمون النقود الكتابية من الودائع ربت الطلب لدى البنوك التجارية وودائع مراكز احلساب اجلاري وصناديق التوفري  :النقود الكتابية

ذلذا فإن إضافتها للنقود واألموال اخلاصة ادلودعة لدى اخلزينة، وسبتاز ىذه النقود بدرحة عالية من السيولة مقارنة ابلودائع ألجل، 
ابدلفهوم الضيق، وتتداول ىذه النقود من حساب بنك إىل حساب بنك اخر عن طريق  (M1)القانونية يشكل لنا الكتلة النقدية 

 الكتابة.
 ىي عبارة عن أموال رلمدة دلدة زمنية معينة ينتج عنها فوائد، وتساىم إبضافتها إىل الكتلة النقدية  :أشباه النقود(M1)  إىل تكوين

دبفهومو الواسع، وتشمل أشباه النقود على الودائع ألجل لدى البنوك والودائع اخلاصة ادلسرية من قبل  (M2)عرض نقدي 
  مؤسسات القرض، وىي سبثل األموال ادلوظفة لألعوان االقتصادية.

(، و الشكل M2ر يف حجم الكتلة النقدية دبفهوم )و يف ىذا االطار، كانت أىداف السياسة النقدية لبنك اجلزائر ربقيق ظلو بشكل مستق  
 :(2018 -1990التايل يبني تطور ىذه األخرية خالل الفًتة )

 (2018 -1990تطور الكتلة النقدية خالل الفرتة ) :1الشكل 
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 :من إعداد الباحثني ابالعتماد على ادلصدر:      
 www. Bank-of-algeria.dz   البنك ادلركزي   -                          

 www.ons.dzالديوان الوطين لإلحصاء   -                                                    
 عرفت انكماشا كبريا يف معدل ظلو الكتلة النقدية حيث قدر بــ 1990( أن سنة 1رقم ) ما ؽلكن مالحظتو من خالل الشكل     

 جلزائرية ببنود االتفاق أو ابألحرى بداية تطبيق الشروط ادلتعلقة ابإلصالح النقديويرجع السبب اللتزام السلطات ا  11.35%
حبجم  %24.71حيث وصلت قيمتها إىل  1992مباشرة بعد ىذه السنة وابلضبط يف سنة  الذي فرضو صندوق النقد الدويل.

 1993يف سنة  %21.53يض معدذلا من ( بتخفM2مليار دينار جزائري، مت احلد من توسع الكتلة النقدية ) 515.9يقدر بــ 
والسبب يتمثل يف برامج التثبيت االقتصادي حيث شهدت ىذه السنوات زبفيض قيمة الدينار اجلزائري  1994سنة  %13إىل 

 دج(.36دوالر مقابل  1)كان  1994يف أفريل  %40.17بنسبة 
، 1998إىل  1995والذي امتد على ثالث سنوات من وخالل فًتة برانمج التعديل اذليكلي الذي يعترب األوسع واألمشل      

، لتعاود %9.19شهدت اطلفاضا كبريا يف معدل ظلو الكتلة النقدية حيث وصلت قيمتها إىل  1995حيث نالحظ أن سنة 
 %بعدما كانت 2000سنة  %13.18االرتفاع يف السنوات الالحقة بسبب ارتفاع احتياطات الصرف، لتنخفض ىذه النسبة إىل 

ويرجع تفسري سبب تقلص معدل النمو ىو اتباع اجلزائر خالل ىذه الفًتة سياسة تقشف صارمة سبثلت يف زبفيض  1998سنة 
النفط وارتفاع القروض  عجز ادليزانية، ذبميد أجور العمال، زبفيض العملة وتقليص حجم اإلنفاق العام بسبب تدىور أسعار

معدل ظلو الكتلة النقدية وىذا حلالة السيولة ادلفرطة اليت عرفتها ادلنظومة ادلصرفية  نالحظ تطورا ىائال يف 2001ومنذ سنة  الداخلية،
نتيجة ربسن العائدات البًتولية الناذبة عن ارتفاع سعر برميل النفط يف األسواق العادلية حيث انتقل حجم الكتلة النقدية من 

، أما يف ما %24.77بنسبة زايدة تقدر ب  2001مليار دج سنة  2473.516إىل  2000مليار دج سنة  2022.534
ؼلص السنوات ادلوالية نالحظ تذبذابت يف حجم الكتلة النقدية ما بني االرتفاع و االطلفاض، حيث نالحظ أن السنوات األخرية 

 banqued’Algérie, rapport) شهدت إطلفاظا كبريا و ىذا يعود إىل سياسة التقشف ادلنتهجة من طرف اجلزائر مؤخرا.
2005, 2009, 2010, 2011.)  

 :الكتلة النقدية وتغريات الناتج احمللي اإلمجايل .2 5
الذي ىو عبارة عن مؤشر  PIBإن تقدير ظلو وتطور النشاط االقتصادي يكون عن طريق مؤشر يدعى الناتج احمللي االصبايل      

وىناك عالقة   منية معينة عادة ما تكون سنة أو ثالثة أشهر.يقيس قيمة السلع واخلدمات احمللية أو ادلنتجة داخل الوطن خالل فًتة ز 
والناتج احمللي االصبايل  M2وطيدة وجد مهمة بني الناتج احمللي االصبايل وكمية النقود، حيث إذا سبت ادلقارنة بني الكتلة النقدية 

PIB نسبة االلتزامات السائلة إىل الناتج احمللي  األول معدل سيولة االقتصاد والذي ؽلثل :فسوف نتحصل على مؤشرين بغاية األعلية
، كونو يعرب عن العالقة يف كمية النقود ادلتداولة وإحدى ادلؤشرات ادلمثلة للنمو االقتصادي، وابلضبط فإن ىذا (PIB)االصبايل 

 األخذ يف ىذه الدراسة ، على أساس أنو مت(PIB)على القيمة اجلارية ذلذا ادلؤشر  (M2)ادلعدل يساوي انتج قسمة الكتلة النقدية 
ىي الكمية ادلتداولة للنقد، والثاين سرعة تداول النقود يف  (M2)الناتج احمللي االصبايل كمؤشر للنشاط االقتصادي والكتلة النقدية 
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االقتصاد الوطين وىي عدد ادلرات اليت تستعمل فيها وحدة نقدية ألداء ادلعامالت، ومن حيث الشكل ىي مقلوب معدل سيولة 
( 2. ومن خالل الشكل رقم )(M2)على الكتلة النقدية  (PIB)االقتصاد، أي ىي عبارة عن انتج قسمة الناتج احمللي االصبايل 
 نبني تطور كل من معدل الكتلة النقدية و الناتج احمللي االصبايل. 

 (2018 -1990الكتلة النقدية والناتج احمللي االمجايل يف اجلزائر خالل الفرتة ) :2الشكل 

 
 :من إعداد الباحثني ابالعتماد على ادلصدر:

 النشرات اإلحصائية الثالثية لبنك اجلزائر -        
 www.ons.dzالديوان الوطين لإلحصاء   -              

ات ذباوز فيها ( وعند مقارنة معدل ظلو الكتلة النقدية بنمو الناتج احمللي االصبايل نالحظ أن ىناك فًت 2من خالل الشكل رقم )      
معدل ظلو الكتلة النقدية معدل الناتج احمللي االصبايل ىذا ما يؤدي إىل ارتفاع معدالت السيولة االقتصادية وىذا االرتفاع يعود سببو 

ات العمومية إىل الزايدة ادلسجلة يف الكتلة النقدية الناذبة بدورىا عن زايدة أشباه النقود خالل ىذه الفًتة، ابالضافة إىل تطهري ادلؤسس
 .1990االقتصادية اليت مت الشروع فيها بعد صدور قانون النقد والقرض سنة 

  (2018-1990توجهات السياسة النقدية و إستهداف التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة )  3    5.
متفاوتة، وذلك تبعا لعوامل  التضخم ظاىرة عادلية تعاين منها اقتصادايت معظم دول العامل، متقدمة وانمية ولكن دبستوايت     

عديدة منها، درجة تطور وزبلف ىياكلها االنتاجية، ومدى التكامل فيما بني قطاعاهتا وتناسقها، وادلستوى التكنولوجي السائد، 
ي، وىي ويعد التضخم ادلشكلة األكثر حدة وأتثريا يف االقتصاد اجلزائري بسبب ااثرىا السلبية على ادلستويني االقتصادي واالجتماع

)نوارى،  ظاىرة مركبة ومعقدة يصعب ربديد أسباب حدوثها بدقة، نتيجة تعدد الفجوات واالختالالت اليت يعاين منها
وعليو يبقى  . حيث مصدر و أسباب التضخم يف اجلزائر ليست نقدية فقط و إظلا ىيكلية و تنظيمية كذلك،( 155ص،2010

نك اجلزائر،  ىو استقرار األسعار و مراقبة وترية التضخم، و ؽلكن ربليل تغريات اذلدف األساسي السياسة النقدية الذي حدده ب
  : ( من خالل الشكل التايل2018 -1990معدالت التضخم ابجلزائر خالل الفًتة )
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 (2018 -1990: تطور معدل التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة )3الشكل

 
 :من إعداد الباحثني ابالعتماد على :ادلصدر

 www. Bank-of-algeria.dz لبنك ادلركزي    ا -             
 www.ons.dzالديوان الوطين لإلحصاء   -

( فقد ارتفع من 1996-1990( يتضح أن التضخم قد ارتفع بشكل الفت لالنتباه خالل الفًتة )3انطالقا من الشكل رقم )     
سبب إىل العرض ادلتزايد من النقود خالل ىذه الفًتة ويرجع ال 1992كأقصى حد لو سنة % 31.7إىل  1990سنة  17.8%

ليبلغ  1996مث اطلفض يف سنة  1995و 1994سنيت  %29. ليستقر ىذا ادلعدل بعد ذلك عند حدود 1992-1990من 
وىو أدىن حد دلعدل تضخم تعرفو اجلزائر منذ  2000عام  %0.3ليواصل اطلفاضو ويصل إىل اضلصار قياسي بلغ  %18.7نسبة 
تقالل ويرجع سبب ىذا االطلفاض إىل عدة إجراءات ازبذهتا احلكومات ادلتعاقبة يف إطار برانمج التعديل اذليكلي كتعديل أسعار االس

، وتقليص ادلوازنة العامة إىل مستوايت معقولة، والبحث عن أساليب 1995و 1994الفائدة برفعها إىل مستوايت قياسية سنيت 
ية بدال من اإلصدار النقدي ادلفرط، ابالضافة اىل العمل على زايدة احتياطات الصرف لتدعيم قيمة جديدة لتمويل األنشطة االقتصاد

وبلغ  2001العملة الوطنية، ىذا ما أدى إىل تراجع معدل التضخم يف حدود معقولة. عاد معدل التضخم لالرتفاع رلددا سنة 
بسبب برانمج اإلنعاش االقتصادي وارتفاع األجور  %24.77ان ويرجع ذلك إىل االرتفاع يف ظلو الكتلة النقدية الذي ك 4.2%

لريتفع بعد ذلك إىل  2006سنة  %2.5إىل  2002سنة  %1.4( تراوح معدل التضخم بني 2006-2002وخالل الفًتة )
خرى وىذا بسبب زايدة أسعار ادلواد الغذائية نظرا الطلفاض اإلنتاج الفالحي ىذا من جهة، ومن جهة أ 2007سنة  3.67%

ارتفاع أسعار السلع ادلستوردة عادليا بسبب ارتفاع سعر صرف األورو وىذا ما يعرف ابلتضخم ادلستورد، ليستمر معدل التضخم 
 %5.6ليعاود االرتفاع يف السنوات ادلوالية ويصل إىل %3.9إىل  2010مث اطلفض سنة  2009سنة  %5.73ابالرتفاع  ويبلغ 

 .2018سنة  %4.6مت ينخفض إىل  2017سنة 
 السياسة النقدية و تطورات معدالت الفائدة  4    5.

، حيث مل ؽلارس يشكل معدل الفائدة أداة ربليلية مهمة كوهنا معيار حقيقي لفهم السياسة النقدية اليت تطبقها السلطات النقدية     
واضلصرت وظيفتو يف إعادة اخلصم كأداة البنك اجلزائري أي نشاط يف رلال الرقابة على ادلصارف قبل صدور قانون النقد والقرض 

لتزويد البنوك ابلسيولة و القروض الالزمة، حيث يف إطار عملية اإلصالحات االقتصادية جلأت السلطات النقدية إىل التحرير 
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، و تطبيق تدلعدالت الفائدة على ودائع البنوك و ذلك هبدف إعطاء اإلدخار صفة احملرك و ادلوجو ضلو سبويل االستثماراالتدرغلي 
سعر فائدة حقيقي موجب من شأنو أن يعطي عوائد حقيقية موجبة، ويف ىذا السياق ؽلكن تتبع تطور معدل معدل الفائدة من 

 :خالل الشكل التايل
 (2018 -1990تطور معدالت إعادة اخلصم خالل الفرتة ) :(4الشكل رقم )

 
 :من إعداد الباحثني ابالعتماد على : ادلصدر

 النشرات االحصائية الثالثية لبنك اجلزائر. -                                                   

سنة  %10.5( نالحظ أن معدالت الفائدة تعرف انتعاشا يساير االقتصاد حبيث ارتفعت النسبة من 4من الشكل رقم )     
ة الشاملة اليت جاء هبا قانون النقد والقرض وىذا راجع لإلصالحات النقدي 1993إىل غاية سنة  %11.5لتستقر عند  1990

الذي كان ىدفو التحرير التدرغلي دلعدالت الفائدة وىذا ما فسح اجملال يف القرض لالستثمار اخلاص وتوسعت حرية  1990سنة 
 البنك ادلركزي.

يزت ىذه الفًتة من حبيث سب 1998كحد أقصى لتواصل ىذه النسبة يف االرتفاع حىت سنة   %15بلغت النسبة  1994يف عام  
بنقص السيولة ذلذا نالحظ ارتفاع معدالت الفائدة وبذلك نقص الطلب على النقود ونقصت القروض ادلقدمة  1998 -1994

تبدأ  1998لالقتصاد وىذا نتيجة العالقة العكسية بني معدل الفائدة مع كال من الطلب على النقود والقروض. انطالقا من سنة 
وىذا بسبب ارتفاع أسعار البًتول اليت وفرت السيولة وارتفعت معها  2004سنة  %5االطلفاض لتصل معدالت الفائدة يف 

احتياطات الصرف من العملة الصعبة فبدأ بذلك معدل الفائدة ابالطلفاض فازداد الطلب على النقود وارتفعت القروض ادلقدمة 
 %3.5مت تنخفض بعدىا يف السنوات ادلوالية  وتبلغ  2015حىت سنة  %4لالقتصاد، لتستقر بعد ذلك ىذه النسبة عند حدود 

  .2018سنة 

  السياسة النقدية و سياسة سعر الصرف يف اجلزائر  .55      
  ودبا أن على أنو عدد الوحدات من عملة معينة الواجب دفعها للحصول على وحدة من عملة أخرى.  يعرف سعر الصرف        
      ، ذلذا السبب من صادرات اجلزائر %95قومة ابلدوالر األمريكي يف اجلزائر حيث قدرت  حوايل العائدات من البًتول م كل  
    يف ىذه الدراسة على سعر الصرف الذي ىو عبارة عن ادلعدل ادلتوسط لألسعار ابلدوالر األمريكي، والشكل رقم  االعتماد مت
 سعر صرف الدينار ابلنسبة للدوالر. تطور ( يبني5)
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 (2018 -1990تطور سعر صرف الدينار/ الدوالر خالل الفرتة ) :(5كل رقم )الش 

 

 : من إعداد الباحثني ابالعتماد على : ادلصدر
 نشرات الصندوق النقدي الدويل. -

 www.Bank-of-algeria.dzالبنك ادلركزي   -                                                       

ورليء قانون النقد والقرض وانطالقا من اإلصالحات النقدية  1990( ؽلكن مالحظة أنو حبلول سنة 5قم )من خالل الشكل ر      
مت ازباذ قرار من طرف رللس النقد  1992رفع الغطاء عن سعر الصرف وأصبح خاضعا لقوانني العرض والطلب حيث يف سنة 

، ليستقر بعدىا سعر 1993سنة  %21.83ه النسبة إىل ، لتنتقل ىذابلنسبة للدوالر %22والقرض بتخفيض الدينار بنسبة 
ويصبح سعر صرف الدينار يف  %40.17أين مت ازباذ قرار التخفيض بنسبة  1994الصرف يف غضون ىذه النسبة إىل غاية  سنة 

 1999دج/ دوالر سنة  66.57دج/ دوالر إىل  47.66انتقل من  1995، ابتداءا من سنة دج/دوالر 35.05 ىذه السنة يبلغ 
اتبعت اجلزائر نظام الصرف ما بني البنوك يف إطار نظام الصرف العائم ادلسري )معناه وجود ىامش  1995حيث انطالقا من سنة 

حيث   2002إىل غاية  2000. بعد ذلك نالحظ استقرار يف سعر صرف الدينار ابلنسبة للدوالر منذ التغري برقابة البنك ادلركزي(
 69.29، غري أنو شهد اطلفاض يف السنتني ادلواليتني حيث انتقل من دج/ دوالر 79/دوالر ودج 72كان مقداره يف حدود 

اليت تولد عنها اطلفاض  2008و ىذا راجع إىل األزمة العادلية لسنة  2008دج/ دوالر سنة  64.58إىل  2007دج/دوالر سنة 
 .2018دج/دوالر سنة  115.93ة و تبلغ يف قيمة العملة، لتعاود ىذه النسبة يف اإلرتفاع يف السنوات ادلوالي

 خامتة: .6
تعد السياسة النقدية أداة مهمة و أكثر أتثريا، تستخدمها الدول إىل جانب السياسات االقتصادية األخرى  هبدف التأثري على  

ركزي. و شلا سبق ؽلكن مستوى النشاط االقتصادي و العمل على معاجلة ادلشاكل االقتصادية إذ يتم التخطيط ذلا من طرف البنك ادل
 استخالص النتائج التالية:

مسحت بوضع اإلطار القانوين للسياسة النقدية و  1990و  1986إن االصالحات النقدية ادلطبقة يف اجلزائر خالل الفًتة  -
األىداف  ربديد وظائف و مهام البنك ادلركزي و خلق سوقا نقدية بني البنوك، إذ ذلذه االصالحات أعلية ابلغة للوصول إىل

 ادلنشودة من خالل ربقيق االستقرار النقدي و ادلايل و كذا ربقيق التنمية االقتصادية.
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صدور قانون النقد و القرض كان لو الفضل يف وجود سياسة نقدية فعالة و حقيقية ما جعلها تساىم يف استقرار األوضاع  -
 داخليا و خارجيا يف ظل االصالحات االقتصادية الراىنة.

وض ابلقطاع ادلصريف يكون ابستجابة أدوات السياسة النقدية ادلدعومة ابالصالحات و ذلك دبنح االستقاللية للبنك إن النه -
، و 2018سنة  % 3.5ادلركزي و استعمال األدوات الغري ادلباشرة بتفعيل كل من أدايت معدل إعادة اخلصم و الذي قدر بـ 

 معدل االحتياطي االجباري.
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 : ملخص
إىل امتالك تصور شامل واسًتاتيجي عن أتثري ايعوامل  ادلؤسسات تتحدد مشكلة ايدراسة يف افتقار ايكثري من

إىل اختبار أثر  ايدراسة هتدفابألداء ايتنافسي. و ستوى ذيك ايتأثري خاصة ما يتعلق ايبيئية يف نشاطها، ويف درجة وم
 ،يف ايسيطرة على ادلتغريات ايبيئية ادلصرفية ايبيئة يف األداء ايتنافسي، ويف إظهار مدى قدرة ادلؤسسات متغرياتوفاعلية 

  .داء ايتنافسياحلديثة يرفع ايكفاءة وحتسني األ من خالل ايتقنيات
أكدت نتائج ايدراسة على االىتمام ايكبري ايذي يوييو مدراء ومسؤويل األنشطة ايتسويقية مبتغريات ايبيئة و 
على معرفة وحتليل  ابيعملذيك و شلا ػلتم عليها أن تعّدل وتغرّي من اسًتاتيجياهتا استجاسة يتلك ادلتغريات. ، ايتسويقية

   .أو جتنبها وايتهديدات اييت ميكن اغتنامها ومعرفة ايفرص ايداخلية واخلارجية،مكوانت ايبيئة 
 .داء تنافسيأخارجية، سيئة  ،، سيئة داخليةمصرفيةتغري سيئي، مؤسسات كلمات مفتاحية: 

 JEL  :E02 ،E5 ،F02 اتتصنيف

Abstract:  

The study problem is determined in the lack of many institutions to 

possess a comprehensive and strategic perception of the impact of 

environmental factors on their activities, and in the degree and level of that 

effect, especially with regard to competitive performance. The study aims to 

test the impact and effectiveness of environment variables on competitive 

performance, and to demonstrate the ability of banking institutions to control 

environmental variables, through modern technologies to raise efficiency and 

improve competitive performance.  

The results of the study confirmed the great interest that managers and 

officials of marketing activities give to the variables of the marketing 

environment, which makes it imperative for them to adjust and change their 
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strategies in response to those variables.  By working to know and analyze the 

components of the internal and external environment, and to know the 

opportunities and threats that can be seized or avoided.  

 Keywords: Environmental change; banking institutions; internal environment; 

external environment; competitive performance. 

JEL Classification Codes: E02, E5, F02 
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 مقدمة:  .1
تواجو ادلؤسسات ادلصرفية خالل دورة حياهتا ايعديد من ادلتغريات واحملددات اييت تؤثر فيها 

على قدراهتا يف  اسشكل أو آبخر، كما ميكن يتلك ادلؤسسات أن تؤثر يف ايبيئة احمليطة هبا اعتماد
 ايتكيف مع ايظروف ايبيئية وتطبيق ايسياسات ادلناسبة شلا يعزز من فرص سقائها وظلوىا وتطورىا.

تشهده ادلؤسسات ادلصرفية من اشتداد احتدامها يف سيئة  انبثقت مشكلة ايدراسة مبالحظة ماو 
اخلدمات من حيث مطاسقتها  يف تقدمي أفضل اديناميكية تتسم ابيتغيري ادلتسارع وايتطور ادلستمر سعي

وحتقيق مستوى مقبول من ايرضا  يلعمالءدلواصفات اجلودة ايقياسية يغرض إشباع احلاجات ادلتزايدة 
ايقيام سدراسة واستقصاء ادلتغريات ايبيئية  ادلصرفية يديهم، وىذا سدوره يتطلب من تلك ادلؤسسات

ضع اخلطط ادلناسبة الستيعاب أثر تلك ووصفها وحتليلها وحتديد درجة االستجاسة ذلا من خالل و 
ويف ىذا اإلطار تعاجل ىذه ادلتغريات اييت تعتمد ادلضامني ايعلمية وايتكنويوجية يلتعبري عن احلركية. 

من خالل  ايبنوك ايتجارية ايوطنيةداء أعلى  ايداخلية واخلارجيةايبيئة  ادلواءمة سني عواملأثر ايدارسة 
ادلؤسسات ادلصرفية تستجيب دلتغريات ايبيئة  ب ايعمل من أجل جعلطرح اإلشكايية اآلتية: كيف غل

وحىت نتمكن من اإلجاسة عن ىذه  ايداخلية واخلارجية، وأتثري ذيك على حتسني األداء ايتنافسي؟
 :ايسؤايني ايفرعيني، وكاآليتاإلشكايية، نقسم ىذا ايتساؤل ايعام إىل 

  ية واخلارجية يلمؤسسة؟ماذا دتثل ايبيئة ايتسويقية سنوعيها ايداخل  
   داء ادلؤسسات ادلصرفية؟ أماىي أتثريات ايبيئة ايتسويقية على 
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 ستعانة ابيفرضيتني اآلتيتني:وقصد توجيو ايدراسة، مت اال
  ايفرضيية األوىل: ىنيياك عالقيية ارتبيياط ذات دالييية إحصيائية سييني متغييريات ايبيئييية ايداخلييية وعملييية

 ادلصرفية.داء ايتنافسي يلمؤسسات حتسني األ
  ايفرضييية ايثانييية: ىنيياك عالقيية ارتبيياط ذات دالييية معنويييو سييني متغييريات ايبيئييية اخلارجييية وعمليييية

 داء ايتنافسي.حتسني األ
أحدعلا نظري واآلخر  :سنتبع من خالل ىذه ايدراسة منهج وصفي حتليلي ينطوي على جانبني

فيما كان ألساسية دلكوانت ايدراسة، تطبيقي، فاجلانب اينظري يوضح ادلبادئ ايعلمية وادلفاىيم ا
ايتحليل اإلحصائي من خالل استخدام رلموعة من األدوات وادلقايي  اإلحصائية ادلتطورة أساس 

 .اجلانب ايتطبيقي
 :االطار النظري للدراسة .2

 :مفهوم البيئة التسويقية للمؤسسات ادلصرفية وأثرها 1.2
صرفية وأثرىا، غلب اإلشارة أوال إىل مفهوم مفهوم ايبيئة ايتسويقية يلمؤسسات ادلقبل توضيح 

تعرف ايبيئة أبهنا كافة ايقوى ادلوجودة يف احمليط اخلارجي ايذي تزاول فيو  ايبيئة وأىم خصائصها، حيث
ادلؤسسة أعماذلا، وتؤثر عليها، وعلى اختاذ ايقرارات ايناجحة سشأن تطوير عالقات تبادل انجحة مع 

                     :(69، ص 2111)األزىري،  من اخلصائص أعلها ايسوق. وتتميز ايبيئة مبجموعة
حيث أن يكل مؤسسة سيئة أعمال خاصة هبا سواء كانت ىذه ايبيئة داخلية أو  التميز: -

 خارجية.
وارتفاع  ،إن ايعوامل ايبيئية تتسم سعدم االستقرار وايديناميكية :لطبيعة ادلتغرية للبيئة وعدم ثباهتاا -

  عواملها ومكوانهتا.معدل ايتغري يف
حيث ال تستطيع ادلؤسسة ايتأثري فيها، كايعوامل ايسياسية  عوبة التحكم يف ادلتغريات البيئية:ص -

واالقتصادية واالجتماعية وايتكنويوجية، سينما تستطيع ايتأثري على سعض ادلتغريات، كتلك اييت 
              حتدث يف ايبيئة اخلاصة وكذيك ايبيئة ايداخلية.
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 إن نقص ادلعلومات عن ادلتغريات ايبيئية يشكل عامال من عوامل عدم ايتأكد.عدم التأكد:  -
ونعين وجدود قطاعات عديدة من موردين وعمالء ومستخدمني، وكذيك دتايز ادلنتجات  :التنوع -

 .واخلدمات اييت تقدمها ادلؤسسات، واييت تستجيب يتفضيالت عديدة ورغبات متنوعة
كافة ايقوى ادلوجودة يف   :أهنايفها على تعر  ، فيمكنويقية يلمؤسسات ادلصرفيةايبيئة ايتسأما عن 

اجملتمع ايذي تزاول فيها أعماذلا، واييت حتدد قدرهتا على سناء وتطوير عالقات تبادل انجحة مع أفراد 
ومؤسسات ىذا اجملتمع، وايسلوك ايعام ايذي تنتهجو ىاتو ادلؤسسات يف زليطها اخلارجي يعك  فهم 

تصور إدارة ايتسويق فيو يلعوامل ايبيئية احمليطة، وايتفاعالت اييت ميكن أن حتدث سني ىذه ايعوامل، و 
وإن قدرة ادلؤسسات على ايبقاء يف دنيا األعمال تكمن يف قدرهتا على وضع ايصياغات اخلالّقة اييت 

خالل توظيف مواردىا تساعدىا على ايتفاعل اإلغلايب مع ايبيئة وايرد على ما تفرزه من معطيات من 
ادلتاحة اييت تعزز مكانتها يف تلك ايبيئة، وجتعلها أكثر قدرة على ايتكيف مع ايبيئة ايسائدة، 

 ، وميكن جتزئة مفهوم ايبيئة إىل ثالثة أجزاء. (76، ص2111 )عبود،  واالستجاسة ذلا
 ثقافية واالقتصادية : وىي ايعوامل احمليطة ابدلؤسسة ادلصرفية، وتشمل ايعوامل ايالبيئة العامة

 وايتكنويوجية وايتعليمية، وايسياسية، وايقانونية، وايسكانية، واالجتماعية، وادلوارد ايطبيعية.
 وىي ايبيئة اييت تتصل أبطراف ذات عالقة مباشرة البيئة اليت ختص نشاط ادلؤسسة ادلصرفية :

 سني يف اجملال ذاتو.)ايعمالء( وادلناف مبخرجات ومدخالت ادلصرف، واييت تتعلق ابيزابئن
 وىي عوامل تتعلق ابدلتغريات ايتنظيمية، فتعد اإلدارة وايعاملني يف ادلصرف البيئة الداخلية :

 وادلساعلني ذلا صلة نظرية ابيبيئة ايداخلية.
، 2112)عييييالوي،  سييييباب مييين أعلهيييياة مييين األوميكييين إرجيييياع مسيييتوى أتثييييري ايبيئييية إىل رلموعيييي

درجييييييية ايتغييييييييري سيييييييلوكيات ايعميييييييالء، درجييييييية ايتغييييييييري يف خلدمييييييية، اايتبييييييياين يف دورة حيييييييياة : (112ص
سييني نيييوع  1رقيييم واجلييدول  درجييية ادليييل ضليييو االستكييار وايتجدييييد.و  مسييتوى كثافييية ادلنافسيية، ايتكنويييوجي

 .ايتغريات يف ايبيئة تبعا يطبيعة ايتغيريات وأثرىا
 ا لطبيعة التغيريات وأثره انوع التغريات يف البيئة تبع :1رقم اجلدول 
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 التغريات اجلذرية التغريات التدررنية
 ادلؤسسةتغيري مفاجئ كبري يف سيئة  ادلؤسسةتتاسع مستمر يلتغيري يف سيئة 

تؤثر يف سعض اجلوانب ايتنظيمية من خالل اذليكل 
 ايتنظيمي االعتيادي وعمليات اإلدارة

 هاوحتول شامل يف ىيكل ادلؤسسةتسهم يف تفكيك 
 ىيكل وإدارة جديدينوإدارهتا من خالل تكوين 

 ترتبط ابيتطورات اجلوىرية يف ايتكنويوجيا ترتبط ابيتحسينات ايتكنويوجية
 جديدة يف أسواق جديدة خدماتترتبط ستقدمي  اخلدمةترتبط مع ايتحسينات يف 

Source: Daft  Richard, Organization Theory and Design  south – western, 

Thomson learning, Australia, 2001, P354 

 :وأذنية دراستها بيئةالأساليب تصنيف  2.2
 ادلؤسسة ادلصرفية:  أساليب تصنيف بيئة 2-2-1

 :ما يلي، ضلدد من أىم األساييب اييت مت على ضوئها تصنيف ايبيئة
 :البيئة العامة والبيئة اخلاصة  

ادلعنيية  ادلؤسسيةي تعميل فييو يتضمن مفهوم ايبيئة ايعامة احليز أو اإلطار اإلقليمي )اجلغيرايف( اييذ
وتعيييد  ،وايتكنويوجيييية (123، ص2114)قيييي ،  جبمييييع متغرياتيييو ايسياسيييية واالقتصيييادية واالجتماعيييية

ويكون أتثيري ىيذه  .ها يلعمل وحتقيق أىدافهائوسبل أدا ،يف تنفيذ خططها ادلؤسسةأساسيا حلركة  ازلدد
أميا ايبيئية اخلاصية فتشيمل ادلتغيريات  عامية ذليا.سوجيود سيئية  ادلؤسساتوتشًتك كل  ،ادلتغريات غري مباشر

مثييل اييييزابئن  ،وعالقيية معهييا يف ميييدان تفاعلهيييا مييع اجملتمييع تفيياعال كثيييرواأل ،األكثيير واألقييرب صييلة هبييا
نظييرا  ،وغايبييا مييا يصييعب وضييع حييدود فاصييلة سييني ايبيئتييني ايعاميية واخلاصيية ،وادلنافسييني واجملهييزين وغييريىم

 وسة فصييييييييل ادلتغييييييييريات ادلتعلقيييييييية يكييييييييل منهييييييييا وحركتهييييييييا ادلسييييييييتمرةيتعقيييييييييد ايعالقييييييييات ايقائميييييييية وصييييييييع
(Wrigt,2005,p 301).   

 :البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية 
ذاهتا من حييث األطير اإلداريية ايعاملية فيهيا واألنظمية اير يية  دلؤسسةايبيئة ايداخلية اييت تتعلق اب

تكنويوجيا ادلستخدمة وأظلاط االتصياالت ايسيائدة واذلياكل ايتنظيمية وإجراءات تنفيذىا واي ،وغري اير ية
ما ايبيئة اخلارجية فهي تشمل مجيع ادلتغريات اييت تقع خيارج أ .ذلاشلا يتعلق ابينظم ايداخلية  ،وغري ذيك
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تستطيع ايتأثري فيها أتثيرياً كبيرياً ومباشيرا مثيل اينظيام ايسياسيي واالقتصيادي  واييت ال ،ذاهتا ادلؤسسةإطار 
 هييييياوغريىيييييا مييييين ادلتغيييييريات اخلارجيييييية ايييييييت دتثيييييل نتاجيييييات خارجيييييية تيييييؤثر يف مسيييييار عمل واالجتمييييياعي

(Richard, 2011, p121). 
 البيئة ادلستقرة والبيئة غري ادلستقرة:  

ىنيياك سيئييات مسييتقرة نسييبيا كمييا ىييو احلييال ابينسييبة يلمتغييريات وايقيييم االجتماعييية ايراسييخة يف 
ك احلييال ابينسييبة يلمنيياخ ايتنظيمييي ايسييائد يف إطييار عالقييات وكييذي ،واييييت تتغييري سبطيييء شييديد ،اجملتمييع
مييا ايبيئيية غييري ادلسييتقرة ف هنييا تتصييف ابيتغيييري ادلتواصييل أ واييييت غايبييا مييا تتصييف ابيثبييات اينسيي . ،اجملتمييع

 ،كما ىو احلال ابينسيبة يسسيعار وادلنافسية،وختضع دلتغريات سريعة ايتغيري  ،وادلستمر يف حركة مكوانهتا
 فهي كلها متغريات تتسم ابيتغري ادلستمر. ،وايتطورات ايتكنويوجية وغريىا ،سواق جديدةودخول أ

 ,jeram)ويقد مت تبويب ايبيئات حسب مستوى ايتغيري فيها إىل ثالث أنواع رئيسية ىي
2013, p14):  ابدلقاسل فان و  ايبيئة ايديناميكية. ،ايبيئة ذات ايتغيري ادلعتدل، ايبيئة ادلستقرة نس

اينظرة  :، وىيذلذه األنواع ايثالثة من ايبيئات تبوب يف ثالثة أنواع كذيك ادلؤسسةدارة إتجاسة اس
ومث ايتكيف ادلستمر جتاه  ،ايباحثة سعمق عن ادلعلومات، ايواعية أبعلية ايبيئة ادلؤسسة،ادلتوجهة ضلو 

  .(Longenecker, 2014,p60)  ايبيئة
 

  :مؤسسة ادلصرفيةابلنسبة لل أذنية دراسة البيئة 2-2-2
أن األثر ايبيئي مل ػلي  ابىتميام جيدي ومباشير يف توجهيات  ،اإلشارة إييو يف ىذا اجملال ما غلب

حيييث اقتصير توجييو ادلدرسيية  ،)ايكالسيييكية( واإلنسيانية )ايسييلوكية( وأفكيار كييل ميين ادلدرسيتني ايتقليدييية
يف حني اجتهت ادلدرسة اإلنسانية  سسة،يلمؤ األوىل على دور وأعلية ايعالقات اير ية واذليكل ايتنظيمي 

وكان معظيم تركيزىيا عليى دور ايعنصير ايبشيري  ادلؤسسة،إىل ايتأكيد على أعلية ايعالقات غري اير ية يف 
  .وايعالقات ايسائدة سني اإلدارة وايعاملني ،وضرورة توفري ادلناخ ايتنظيمي ادلرتبط ستحسني ظروف ايعمل
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ستييداء ميين نظرييية اينظييام )ادلنظومييات ادلفتوحيية( ومييا اة ) ادلعاصييرة( ن ادلييدارس ايفكريييأسينمييا صلييد 
أعقبها من مدارس واجتاىات فكرية أخرى كاالجتاه ادلوقفي أو ايشرطي أويت ايبيئة اخلارجية أعليية كبيرية 

ويف رليال خليق ايتييوازن ميع ايبيئية. كمييا أكيدت عليى أن ايقييرارات  ،ألىييدافها ادلؤسسيةيف مضيمار حتقييق 
نو أن أن إعلاذلييا مين شييذىا اإلدارة السييد أن أتخيذ دور ايظييروف وادلتغيريات ايبيئييية يف االعتبيار ألايييت تتخي

علييى مواصييلة أنشييطتها واحملافظيية علييى ايبقيياء وايتنيياف  مييع غريىييا ميين  ادلؤسسييةيقييود إىل اخييتالل قييدرة 
 .ادلؤسسات
وي على تلك ايعالقة ميكن تصور وفهم ايعالقة سني ادلؤسسات ادلصرفية وسني سيئتها، وما ينطو 

من ضرورات ومربرات وضع االسًتاتيجيات ايتسويقية، وىذا ميلي على إدارة ايتسويق يف ىاتو 
ادلؤسسات، تبين منهج ايتخطيط ايتسويقي ادلبين على أساس عملية تقومي شامل يلقوى ادلؤثرة ودراسة 

ايعالقة سينما على . وغلب أن ال نفهم (Kotler, 2004, p121) ايفرص ايتسويقية واخلدمات
أهنا ذات اجتاه واحد، سل ىي عالقة تباديية تلعب فيها كل من ادلؤسسات ادلصرفية وايبيئة دورا فاعال 

وأن عدم قدرة ادلؤسسات ادلصرفية على قراءة مؤشرات ايبيئة ومتغرياهتا سشكل صحيح  يف ىذا ايتأثري.
عن  فضال ،ابيكفاءة وايفعايية ادلطلوسة يعرضها إىل صعوابت جتعلها غري قادرة على حتقيق أىدافها

 .(Kotler, 2004, p136) إضعاف وتقليل قدراهتا ايتنافسية مع ادلؤسسات األخرى
 وايبيئة من خالل ما أييت:  ادلؤسسة ادلصرفيةن نفهم ىذه ايعالقة وايتأثري ادلتبادل سني أونستطيع 

 ) وتستلم نتاج أعماذلم ،ايبيئة حتفز اإلداريني )اإلدارة. 
  .مدخالت تنقل أتثري ايبيئة إىل اإلدارة 
  ىل ايبيئة.إسلرجات تنقل نتاجات ايعمل اإلداري 
  تغذية عكسية تنقل ردود فعل ايبيئة فيما يتعلق مبخرجات مرحلة زمنيية كميدخالت دلرحلية زمنيية

 حايية وقادمة.
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 ون يلقيييرار عيييين نقيييل ردود فعيييل ايبيئييية ادلسيييتقبلية حييييث يفيييًتض أن يكييينحييييث  ،تغذيييية مسيييتقبلية
اإلداري آاثرا مسييتقبلية زلتمليية علييى ادلنظومييات ادلختلفيية ينبغييي أخييذىا ابحلسييبان عنييد صييياغتو 

  . (Laufev, lendrevie,2010, p56) )ايقرار اإلداري(
يدراسييية ايبيئييية يقييوم عليييى أسييياس االقيييًتاض ايعلميييي ايقائيييل ادلؤسسييية ادلصيييرفية أن توجهييات إدارة 
فهيييي جيييزء منيييو وتتيييأثر سيييو سصيييورة  ،وايوسيييط اييييذي تعميييل فييييو ادلؤسسييية إدارةسوجييود عالقييية عضيييوية سيييني 

يتحقييييق أىيييدافها يتيييأتى مييين خيييالل كيييون ايعميييل يف  ادلؤسسييية فاالىتميييام ايبيئيييي يف سيييعي ديناميكيييية.
ن وأل ،غلري وسط سيئة تتسمم ابيتعقييد وايتشياسك ادلسيتمر يف سلتليف أوجيو اينشياط ادلؤسسات ادلصرفية
ثير ادلتغيريات أميكين وفيق االجتاىيات ايفكريية احلديثية إغفيال  تغيريات ايبيئيية ييذيك الايبيئة دتثيل سلتليف ادل

اخلارجيية تشيكل اآلن مبتغرياهتيا ايداخليية و سيل أن ايبيئية  ادلؤسسات ادلصيرفية،ايبيئية وآاثرىا ادلستمرة على 
 اإلطار ايذي مييز ايدراسات ادليدانية احلديثة عن ادلفاىيم واينظرايت ايقدمية.

  :انب التطبيق  والتحليل  للدراسةاجل .3
   :الدراسةوعينة صف رلتمع و  1.3

ة على حتسني يصممت ىذه ايدراسة ادليدانية من أجل ايتعرف على أثر حتليل ايبيئة ايتسويق
األداء ايتنافسي يلمؤسسات ادلايية وادلصرفية. وتتمثل أساسا يف دراسة وحتليل كل من متغريات ايبيئة 

دائها ايتنافسي، جبانب أارجية، كعناصر مؤثرة يف رفع كفاءة ادلؤسسات وحتسني ايداخلية واخل
مؤسسات مصرفية، وكما مبني يف  18يتكون رلتمع ايدراسة من و  االصالحات اذليكلية ادلطايبة هبا.

إبجراء عدد من ادلقاسالت  نيقام ايباحثحسب ايطريقة ايعلمية أدانه. وسعد حتديد ايعينة  12اجلدول 
 خصية مع مدراء ومسؤويل ىاتو ادلؤسسات يلتعرف على ايعقبات وادلعوقات ايرئيسية ذلا.ايش

( يوضييييح عينيييية 12واجلييييدول ) ،( اسييييتمارة23( اسييييتمارة اسييييتبيان أعيييييد منهييييا )25ومت توزيييييع )
 ايدراسة وعدد االستمارات ادلوزعة وادلسًتدة من ادلؤسسات ادلعنية.

 ة واالستمارات ادلوزعة وادلسرتدة(: ادلؤسسات رلتمع الدراس22رقم ) جدول
                     

  رلتمع الدراسة                    
 االستمعععععععععععارات رلتمعععععععع الدراسعععععععة 
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 ادلؤسسات ادلصرفية 
)عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدد   

 نسبة االسرتداد ادلسرتدة ادلوزعة ادلؤسسات(
 ايبنك اخلارجي اجلزائرى 

 %02 02 22 2 ) تلمسان + سيدي سلعباس (

 ايقرض ايشع  اجلزائري 
 %62 6 02 2 ) تلمسان + سيدي سلعباس (

 ايبنك ايوطين اجلزائري 
 %70 0 7 2 ) تلمسان + سيدي سلعباس (

 سنك ايفالحة وايتنمية ايريفية
 %29 2 7 2 ) تلمسان + سيدي سلعباس ( 

 %02 22 20 8 اإلمجايل

 نيادلصدر: من إعداد الباحث 
انت اييت توضيح اذلياكيل ايتنظيميية يسنشيطة ادلاييية وايطيرق ادلسيتخدمة يف يقد مت مجع سعض ايبيا

ايييًتويج خلييدماهتا، وتقييييم ادلؤسسييات )رلتمييع ايدراسييية( دلسييتوى ادلنافسيية دلنتجاهتييا يف ايسييوق، وكيييذيك 
 حيث ميكن وصف رلتمع ايدراسة على اينحو اآليت:، حتديد ميزانية ايًتويج

 راسة حبسب اإلدارات واألقسام ( توزيع رلتمع الد23جدول رقم )
 % التكرار اذليكل التنظيم  ) نوع الوحدة التنظيمية (

 %022 8 إدارة ايتسويق 

 %70 6 قسم ايًتويج 

 %02 4 قسم حبوث ايتسويق 

 % صفر قسم نظم ادلعلومات ايتسويقية 
 نيادلصدر: من إعداد الباحث

ة يوجييييد يييييديها وحييييدات تنظيمييييية علييييى ( أن مجيييييع ادلؤسسييييات ادلبحوثيييي13) يبييييني اجلييييدول رقييييم
مستوى إدارة ايتسويق، حيث أن مجيعا دتارس اينشاط ايًتوغلي كجزء من نشاطها ايتسويقي ايعيام، وأن 

 –( منهييييا يوجييييد فيهييييا قسييييم يبحييييوث ايتسيييويق ايييييذي يشييييًتك يف تنفيييييذ األنشييييطة ايًتوغلييييية 16ىنييياك )
 ثة يقسم خاص ينظم  ادلعلومات ايتسويقية.ايتسويقية يلمؤسسة. سينما تفتقر مجيع ادلؤسسات ادلبحو 

 توزيع رلتمع الدراسة حبسب تقييمها دلستوى ادلنافسة خلدماهتا يف السوق :(24جدول رقم)
 % F توزيع مستوى ادلنافسة

 %37.5 3 عايل

 %37.5 3 متوسط

 %25 2 منخفض
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 %100 8 اإلمجايل

% ، يف 37.5ؤسسيات يشيكل نسيبة ( أن ادلنافسة ايعايية خليدمات ادل14يوضح اجلدول رقم )
% مين ايشيركات كيان مسيتوى 25% منها كان مستوى ادلنافسية خليدماهتا متوسيط. سينميا 37.5حني 

 ادلنافسة يديها يف ايسوق ضعيف.
 :نتائج الدراسة ادليدانيةعرض  2.3 
 البيئة الداخلية: عرض نتائج 3-2-1

 دلستوى التنظيم : التوزيع التكراري إلجاابت العينة حول ضعف ا25جدول 
الوسط  مقياس اإلجاابت ادلؤشر

 احلسايب
االحنراف 
 5 4  3 2 1 ادلعياري

F % F % F % F % F % 
X1 1.0 4.3 1.0 4.3 - - 5.0 21.9 16.0 69.6 4.4783 1.0388 

X2 - - 2.0 8.7 2.0 8.7 7.0 30.4 12.0 52.2 4.2609 0.9638 

X3 - - 3.0 13.0 3.0 13.0 8.0 34.8 9.0 39.1 4 1.0445 

X4 1.0 4.3 2.0 8.7 - - 11.0 47.8 9.0 39.1 4.089 1.0835 

 SPSSادلصدر: من إعداد الباحثني بناء على خمرجات 
  

 
 
 

 :.التوزيع التكراري إلجاابت العينة حول ضعف كفاءة ادلوارد البشرية26جدول 
الوسط  مقياس اإلجاابت ادلؤشر

 احلسايب
االحنراف 
 5 4 3 2 1 ادلعياري

F % F % F % F % F % 

X5 - - 1 4.30 2 8.9 7 30.4 13 56.5 4.3913 0.8388 

X6 - - - - - - 9 39.1 14 60.9 4.6087 0.4990 

X7 - - - - 4 17.4 7 30.4 12 52.2 4.3478 0.7751 
X8 - - 2 8.7 2 8.7 7 30.4 12 52.2 4.2609 0.9638 

 SPSSبناء على خمرجات ادلصدر: من إعداد الباحثني 

  N= 23 

N= 23 
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 :التوزيع التكراري إلجاابت العينة متغريات اخنفاض رغبة اإلدارة العليا يف التوسع27جدول 
الوسط  مقياس اإلجاابت ادلؤشر

 احلسايب
االحنراف 
 5 4 3 2 1 ادلعياري

F % F % F % F % F % 

X17 - - - - 3 13 10 43.5 10 43.5 4.3043 0.7029 

X18 - - 1 4.3 4 17.4 10 43.5 8 34.8 4.0870 0.8482 

X19 2 8.7 5 21.7 - - 11 47.8 5 21.7 3.5217 1.3097 

X20 1 4.3 1 4.3 3 13 10 43.5 8 34.8 4.0000 1.0445 

 SPSSادلصدر: من إعداد الباحثني بناء على خمرجات 

 البيئة اخلارجية  عرض نتائج 3-2-2
 جاابت العينة حول متغريات عدم استخدام وسائل التطور التقين احلديث:التوزيع التكراري إل28رقم جدول 

الوسط  مقياس اإلجاابت ادلؤشر
 احلسايب

االحنراف 
 5 4 3 2 1 ادلعياري

F % F % F % F % F % 
Y1 - - 1 4.3  - - 9 39.1 13 56.5 4.4782 0.7304 

Y2 - - - - 4 17.4 10 43.5 9 39.1 4.2173 0.7358 

Y3 - - 1 4.3 - - 10 43.5 12 52.2 4.4349 0.7277 

Y4 - - 1 4.3 - - 7 30.4 15 65.2 4.5652 0.7277 

 SPSSادلصدر: من إعداد الباحثني بناء على خمرجات 

 
 

 :التوزيع التكراري إلجاابت العينة حول متغريات عدم أدناط العمالء وكيفية التعامل معهم29رقم  جدول

الوسط  مقياس اإلجاابت ادلؤشر
 احلسايب

االحنراف 
 5 4 3 2 1 ادلعياري

F % F % F % F % F % 

Y5 - - - - - - 5 21.6 18 78.3 4.7826 0.4217 

Y6 - - - - - - 5 21.6 18 78.3 4.7826 0.4217 

Y7 - - 1 4.3 - - 6 26.1 16 69.6 4.6086 0.7223 

Y8 - - 1 4.3 2 9 4 17.4 16 69.6 4.5217 0.8458 

 SPSSادلصدر: من إعداد الباحثني بناء على خمرجات 
 :التوزيع التكراري إلجاابت العينة حول متغريات عدم ثبات ادلنافسة12رقم جدول 

N= 23 
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الوسط  مقياس اإلجاابت ادلؤشر
 احلسايب

االحنراف 
 5 4 3 2 1 ادلعياري

F % F % F % F % F % 

Y9 1 4.3 4 17.4 3 13 6 26.1 9 39.1 3.7826 1.2776 

Y10 - - 4 17.4 2 8.7 9 39.1 8 34.8 3.9130 1.0834 

Y11 - - - - 2 8.7 13 56.5 8 34.8 4.2608 0.6191 

Y12 2 8.7 5 21.9 3 13 7 30.4 6 26.1 3.4347 1.3425 

 SPSSادلصدر: من إعداد الباحثني بناء على خمرجات 
 

 ادلايلانفتاح السوق احمللية وحترير  :التوزيع التكراري إلجاابت العينة حول متغريات11جدول 

الوسط  مقياس اإلجاابت ادلؤشر
 احلسايب

االحنراف 
 5 4 3 2 1 ادلعياري

F % F % F % F % F % 

Y13 - - 2 8.7 7 30 9 39.1 10 21.7 3.7391 0.9153 

Y14 9 39.1 3 13.0 7 30.4 3 13.5 8 4.3 2.3043 1.2589 

Y15 - - 5 21.7 7 30.4 5 21.7 5 26.1 3.5219 1.1228 

Y16 3 13.0 4 17.4 3 13 4 17.4 8 39.1 3.5219 1.5036 

 SPSSادلصدر: من إعداد الباحثني بناء على خمرجات 
 
 

 :التوزيع التكراري إلجاابت العينة حول متغريات عدم مالئمة السوق احمللية 12رقم جدول 

الوسط  مقياس اإلجاابت ادلؤشر
 احلسايب

االحنراف 
 5 4 3 2 1 عياريادل

F % F % F % F % F % 

Y17 - - 7 30.4 6 26 7 30.4 3 13.0 3.2608 1.0538 

Y 18 - - 4 17.4 2 807 15 43.5 7 30.4 3.8695 1.0576 

Y 19 - - 2 8.7 2 807 11 47.8 8 34.8 4.0869 0.9001 

Y 20 - - 2 807 2 807 9 39.1 10 43.5 4.1739 0.9369 

 SPSSمن إعداد الباحثني بناء على خمرجات  ادلصدر:

  :داء التنافس اختبار العالقة بني متغريات البيئة الداخلية واخلارجية وحتسني األ 3-3
 داء التنافس :تحسني األبعالقة ارتباط البيئة الداخلية  3-3-1
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 داء التنافس .: معامل االرتباط بني البيئة الداخلية وحتسني األ 12رقم جدول 
W5 W4 W3 W2 W1  

داء حتسني األ
 التنافس 

0.438* X19 0.004 X13 0.734** X9 0.197 X5 0.704** X1 

0.386 X18 0.211 X14 0.628** X10 0.408 X6 0.588** X2 

0.353** X17 0.215 X15 0.39 X11 0.058 X7 0.194 X3 

0.762** X16 0.284 X16 - 0.002 X12 0.149 X8 0.563** X4 

0.845**  0.062 0.765** 0.301 0.760** W1 : W5 
4 --- 3 --- 4 

80 % --- 60 % --- 80 % % 

 SPSSادلصدر: من إعداد الباحثني بناء على خمرجات 

وحتسني  ،رلموعة من ايعالقات االرتباطية سني متغريات ايبيئة ايداخلية 12رقم يتضمن اجلدول 
 : داء ايتنافسي، وتوزعت ايعالقات كاآليتاأل

 مستوى ايتنظيم ايداخلي،  -1 :وكل من ،داء ايتنافسيأرسع عالقات معنوية سني حتسني األ     
عدم وجود مؤسسات متخصصة يتقدمي  -3ضعف ادلكانة ايوظيفية يلتخطيط وايتطوير،  -2

 Rsإذ تراوحت قيم ايعالقات ) .وجود عالقة معنوية مع إمجال ادلستوى ايتنظيمي -4 ،اخلدمات

وىي تتمثل مساعلة ىذه ايفقرة سثبات  ،(0.001( ومبستوى معنوية )Rs =0.563( و)760=
 ايفرضية األوىل. 

 داء ايتنافسي. عدم وجود عالقات معنوية سني ضعف كفاءة ادلوارد ايبشرية وحتسني األ 
 اطلفاض ميزانية رلتمع  -1: وكل من ،داء ايتنافسيسني حتسني األ تنيمعنوي تنيظهور عالق

وجود عالقة معنوية مع إمجايل قلة ادلوارد ادلخصصة يذيك، إذ تراوحت قيمة ايعالقات  -2، ايدراسة
وىي دتثل مساعلة ىذه ايفقرات يف  ،(0.01( عند مستوى معنوية )Rs =628( و)Rs =765) سني

 ثبات ايفرضية األوىل. 
 ستعزيز عرفتها رغبة اإلدارة وم -1: وكل من ،داء ايتنافسيسني حتسني األ تنيمعنوي تنيظهور عالق

وجود عالقة معنوية مع إمجايل متغريات اطلفاض رغبة اإلدارة ايعليا  -2، ايتوسع يتسويق خدماهتا
وىي دتثل مساعلة ىذه ، ((Rs = 438( وRs = 845إذ تراوحت قيمة ايعالقة سني ) .يلتوسع

 .ادلتغريات يف إثبات ايفرضية األوىل
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 :داء التنافس ني األعالقة ارتباط البيئة اخلارجية وحتس 3-3-2
 داء التنافس :معامل االرتباط بني البيئة اخلارجية و حتسني األ 13رقم جدول 

V 6 V 5 V 4 V 3 V 2 V 1  حتسني
داء األ

 التنافس 

0.700** Y21 0.481* Y17 0.048 Y13 0.465* Y9 0.009 Y5 0.716** Y1 

0.612** Y22 0.0717** Y18 0.415* Y14 0.733** Y10 0.123 Y6 0.700** Y2 

0.584** Y23 0.0288 Y19 0.650** Y15 0.155 Y11 0.497* Y7 0.143 Y3 

0.350** Y24 0.0413* Y20 0.780** Y16 0.675** Y12 0.505* Y8 0.113 Y4 

0.888**  0.662**  0.837**  0.725**  0.598**  0.647**  V1 : 

V6 

  Fالعدد  3 3 4 4 4 4

80 % 80 % 80 % 80 % 60 % 60 % % 

 SPSSادلصدر: من إعداد الباحثني بناء على خمرجات 

رلموعية مين ايعالقيات االرتباطيية سيني متغيريات ايبيئية اخلارجيية وحتسيني  13رقيم يتضمن اجلدول 
 اآليت: على اينحوداء ايتنافسي اييت توزعت األ

 مواكبية ايوسيائل عيدم  -1 :ايتنافسيي وكيل مين داءوجود ثالث عالقيات معنويية سيني حتسيني األ
وجييود عالقيية معنوييية مييع إمجييايل متغييريات عييدم  -3اسييتخدام االنًتنييت كوسيييلة،  -2ايتقنييية احلديثيية، 

 Rs( و)Rs= 0.716إذ تراوحت قييم ايعالقية ادلعنويية سيني ) .توافر واستخدام ايوسائل ايتقنية احلديثة

ادلتغيريات يف ثبيات ايفرضيية  وىذه ايعالقة دتثيل مسياعلة ىيذه ،(0.01( وعند مستوى معنوية )647 =
 ايثانية.

 معرفيية ايعمييالء أىييم  -1: داء ايتنافسييي وكييل ميينوجييود ثييالث عالقييات معنوييية سييني حتسييني األ
وجييود عالقية معنوييية  -3معرفية شييكاوي ايعميالء وإغلياد حلييول ذليا،  -2وأحيدث األسياييب احلديثيية، 

حييث تراوحيت قيميية ايعالقية ادلعنوييية  .ميع إمجيايل متغييريات عيدم معرفية ايعمييالء وكيفيية ايتعاميل معهييم
وىيذه ايعالقية دتثيل  ،(0.01( و )0.05( وعند مسيتوى معنويية )Rs = 0.497( و )Rs = 598سني )

 مساعلة ىذه ادلتغريات يف إثبات ايفرضية ايثانية. 
  ضيعف ادلنافسية  -1: داء ايتنافسي وكل مينعالقات ارتباط معنوية سني حتسني األ ثالثوجود

 -3دة ادلنافسيية يييؤدي إىل صييعوسة أكييرب، حيياشييتداد  -2ات سييبب يف إعلييال ايتخطيييط، سييني ادلؤسسيي
 Rsإذ تًتاوح قيم ايعالقة ادلعنوية سني ) .سني إمجايل متغريات عدم ثبات ادلنافسة ايسوقية وجود عالقة
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( ، وىيذه ايعالقية دتثيل مسياعلة 0.01( و )0.05( وعنيد مسيتوى معنويية )Rs = 0.415( و )837 =
 يفقرات يف ثبات ايفرضية ايثانية. ىذه ا
  تواضييييع  -1: داء ايتنافسييييي وكييييل ميييينعالقييييات ارتبيييياط معنوييييية سييييني حتسييييني األ ثييييالثوجييييود

وجييود  -3، فييرض ايقيييود وايتحرييير ادلييايل - 2اخلييدمات ادلايييية احمللييية أمييام اخلييدمات ادلايييية األجنبييية، 
حييث  .داء ايتنافسييادليايل وحتسيني األ يتحرييرسني إمجايل متغريات تزايد انفتاح ايسوق احمللية وا عالقة

( 0.05( وعنييد مسييتوى معنوييية )Rs =0.662( و) Rs = 0.717تيًتاوح قيييم ايعالقيية ادلعنوييية سييني )
 وىذه ايعالقة دتثل مساعلة ىذه ادلتغريات يف ثبات ايفرضية ايثانية. ،(0.01و)
 عيادات وتقايييد  -1: ي وكيل مينداء ايتنافسوجود أرسع عالقات ارتباطيو معنوية سني حتسني األ

وجييود عالقيية معنوييية مييع  -4اطلفيياض وعيي ايعمييالء،  -3 ،ايضييواسط ايدينييية واألخالقييية -2 ،ايعميالء
وييية سييني نحيييث تييًتاوح قيييم ايعالقييات ادلع .إمجييايل متغييريات اطلفيياض وعييي ايعمييالء يف ايسييوق احمللييي

(Rs=0888( و )Rs=0.584(  وعنيييد مسيييتوى معنويييية )0.01( و )1.05)،  وىيييذه ايعالقيييات دتثيييل
  مساعلة ىذه ادلتغريات يف ثبات ايفرضية ايثانية.

 :إختبار الفرضيتني 3-3-3  
 : الختبييييييييار ايفرضييييييييية األوىل، مت اسييييييييتخدام االضلييييييييدار اخلطييييييييي ادلتعييييييييدد سطريقيييييييية  الفرضععععععععية األو

(STEPWIESوذيييييك دلعرفيييية أثييييير متغييييريات ايبيئييييية ايداخلييييية عليييييى حتسييييني األ ،) .داء ايتنافسيييييي
على حتسيني األداء ايتنافسيي )اختبيار ايفرضيية  متغريات ايبيئة ايداخليةأثر  14رقم ويوضح اجلدول 

 األوىل(.
 على حتسني األداء التنافس  متغريات البيئة الداخلية: أثر  14رقم جدول 

 R1 = 0.935 1R * F = 64.938 

 Beta T عقبات البيئة الداخلية   

W 5 6.441 0.535 يا يف ايتوسعاطلفاض رغبة اإلدارة ايعل 

W 3 5.486 0.422 قلة ادلوارد ادلايية 

W 4 4.294 0.277 قلة مصادر مجع ايبياانت وادلعلومات 
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W 1 2.597 0.238 ضعف اذليكل ايتنظيمي 

W 2 ضعف كفاءة ادلوارد ايبشرية - - 
 قوة أتثريىامتغريات ايبيئة ايداخلية مرتبة تنازييا حسب  14رقم اجلدول  نالح  من خالل

 داء ايتنافسي حيث أن: األ
 داء ايتنافسي، وتؤكد اطلفاض رغبة اإلدارة ايعليا يف ايتوسع تكون أكثر أتثرًي يف حتسني األ

 . Betaأكرب من  T، حيث أن  Beta=  1.535احملسوسة وقيمة  T= 6.441ذيك قيمة 
 5.486إذ أن  قيمة  داء ايتنافسي،إن قلة ادلوارد ادلايية ادلخصصة تؤثر يف حتسني األ =T 

 . Betaأكرب من  T، حيث أن Beta=  1.422احملسوسة وقيمة 
 حصل على أدىن  ، حيثداء ايتنافسيأن يضعف اذليكل ايتنظيمي أتثريه على حتسني األ

. إذ أن مجيع 1.238 قيمتها سيي تقدر Beta و 2.597احملسوسة سلغت قيمتها  Tأتثري، حيث أن 
عند مستوى معنوية  2.186 اييت تقدر سييي احملسوسة أكرب من قيمتها اجلدويية و T يييييايقيمة ايساسقة 

 داء ايتنافسي. . يف حني أن ضعف كفاءة ادلوارد ايبشرية ال تؤثر يف حتسني األ1.15
داء ايتنافسي معنوية يضعف ايبيئة ايداخلية يف حتسني األذات أثر يتبني شلا سبق وجود عالقة 

اجلدويية  F قيمةأكرب من  64.938احملسوسة وايبايغة  Fدلصرفية احمللية، إذ أن قيمة يلمؤسسات ادلايية وا
  .1.21 تقدر سيسدرجة حرية  و 1.15عند مستوى معنوية  4.32 اييت تقدر سيييييو 

1ويستدل من قيمة معامل ايتحديد 
 R  مت ايسيطرة  يداخليةمن متغريات ايبيئة ا % 93.5أن

% من ادلتغريات وىي نسبة قليلة جدا. وكل ما سبق يؤكد  6.5سيطرة على يف حني مل يتم اي ،عليها
صحة ايفرضية األوىل، واييت تنص على أن ىناك عالقة ارتباط ذات دالية معنوية إحصائية سني  ثبات

 . يلمؤسسات ادلصرفية داء ايتنافسيمتغريات ايبيئة ايداخلية وعملية حتسني األ
 :ضية ايثانية مت استخدام االضلدار اخلطي ادلتعدد وسطريقةتبار ايفر الخ الفرضية الثانية  
(STEPWIESوذيك دلعرفة أثر عقبات ايبيئة اخلارجية على حتسني األ ،) .يوضح و داء ايتنافسي

 (.اختبار ايفرضية ايثانية) داء ايتنافسياألحتسني  متغريات ايبيئة اخلارجية 15رقم اجلدول 
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  داء التنافس األحتسني  يئة اخلارجيةمتغريات البأثر  :15رقم جدول     
  * f = 4.32   * R2 = 0.97  

 BETA T عقبات البيئة اخلارجية العقبات 

V 6 7.707 0.446 اطلفاض وعي ايعمالء يف ايسوق احمللية 

V 3 9.508 0.373 عدم ثبات ادلنافسة ايسوقية 

V 2 4.926 0.202 عدم معرفة أظلاط ايعمالء وكيفية ايتعامل معهم 

V 1 3.644 0.154 عدم توافر استخدام ايوسائل ايتقنية احلديثة 

V 5 2.788 0.144 عدم مالئمة سوق ايعمل احمللي 

V 4 تزايد انفتاح ايسوق احمللية وايتحرير ادلايل - - 

داء ايتنافسيي مرتبيية األعلييى حتسيني  متغييريات ايبيئية اخلارجييةأثير  15رقيم  ايسيياسق يوضيح اجليدول
 سب قوة أتثريىا.ح ،تنازييا
 داء حييييث أن اطلفييياض وعيييي ادلسيييتهلك ايعميييالء يف ايسيييوق احملليييية أكثييير أتثيييرًي يف حتسيييني األ

، 1.212ادلقييدرة سيييييي  Betaومعامييل  4.926قيميية ايبايغيية  Tقيميية  ذيييك ؤكييد قييوة أتثييرييايتنافسييي، و 
 . Betaأكرب من   Tحيث أن 

 فقييد احتلييت ادلرتبيية ايراسعيية يف قييوة أتثريىييا يف قنييية احلديثيية تأمييا عييدم تييوافر اسييتخدام ايوسييائل اي
ايييذي  Betaومعامييل  3.644احملسييوسة وايبايغيية  Tداء ايتنافسييي، ويييدعم ذيييك أتثييري قيميية حتسييني األ

 . Betaأكرب من  T، حيث أن 1.154تقدر قيمتو سي 
  ،فيمييا يتعلييق سعييدم مالئميية سييوق ايعمييل احمللييي، احتلييت ايًتتيييب اخلييام  حسييب قييوة ايتييأثري
. إذ أن مجيييع 1.144ادلقييدر سيييي   Betaومعامييل  2.788احملسييوسة وايبايغيية  Tيييث تؤكييد ذيييك قيميية ح

، وعنييد مسييتوى معنوييية 2.186 اييييت تقييدر سييييو  ،ايسيياسقة احملسييوسة أكييرب ميين قيمتهييا اجلدويييية Tقيييم 
 .1.11ودرجة حرية  1.15
  داء ايتنافسي. ألؤثر يف حتسني ايتزايد انفتاح ايسوق احمللية وايتحرير ادلايل ال 

داليية إحصيائية يضيعف ايبيئية اخلارجيية احمليطية ابدلؤسسيات قييد ذات تبني شلا سبق وجود عالقة 
 1.15عنيد مسيتوى معنويية  4.32ايبايغية  اجلدوييية و Fاحملسوسة أكرب مين قيمية  Fايدراسة، إذ أن قيمة 
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متغيريات ايبيئية اخلارجيية مين  %91أن  R2ويستدل مين قيمية معاميل ايتحدييد و (. 1.21ودرجة حرية )
متغيريات عشيوائية وىيي  مل يتم ايسيطرة عليها %11 وادلقدر سيي مت ايسيطرة عليها، يف حني أن سقية اينسبة

مجيع ما سبق يؤكد صحة ايفرضية ايثانيية، وايييت تينص عليى أن ىنياك عالقية ارتبياط ذات داليية و  ى.أخر 
 .داء ايتنافسيعملية حتسني األو  ،معنوية احصائية سني متغريات ايبيئة اخلارجية

 خادتة: .4
داء ايتنافسيي يلمؤسسيات سعد أن تناوينا حتلييل ودراسية أثير ادلتغيريات ايبيئيية يف صلياح وحتسيني األ

  اآلتية: ادلصرفية، ميكن تلخيص اينتائج
 ميكييين االسيييتغناء عنهيييا خلليييق  أصيييبحت دراسييية ايبيئييية ومتغرياهتيييا ومتاسعييية ايتغييييري ايبيئيييي ضيييرورة ال

 على اختالف أنواعها وأىدافها.  ادلؤسساتويكل  ،نافسة وايتفوق يلمؤسسات ادلبحوثةادل
 ودخوذلا رلاالت  ،تعد االسًتاتيجية ايتسويقية أحد األسباب ايرئيسية ينجاح ادلؤسسات ادلصرفية

 .اعمل مل يكن ابإلمكان ايوصول إييها ساسق
  ميييدراء ومسيييؤويل األنشيييطة ايتسيييويقية أكيييدت نتيييائج ايدراسييية عليييى االىتميييام ايكبيييري اييييذي يويييييو

 مبتغريات ايبيئة ايتسويقية )ايداخلية واخلارجية( إذ سرزت نتائج ايتحليل ايوصفي اآليت:
  ( على مجيع متغريات ايبيئة ايداخلية. موافق سشدة – موافقتركزت إجاابت عينة ايدراسة يف ) 
 ( على مموافق سشدة – موافقتركزت إجاابت عينة ايدراسة يف ).عظم متغريات ايبيئة اخلارجية 

 نلخصها فيما يلي: واييت اينتائج ايساسقة، ميكن اإلفادة سبعض ايتوصيات، ىذه سناء على و 
  ضرورة ايدراسة سكل علمية دلختلف متغريات ايبيئة ايتسويقية اييت ترافق تنفيذ األنشطة

يط ادلبكر، وايذي يعين اعتماد مبدأ ايتخطو  ايتسويقية، وزلاوية تشخيصها سكل موضوعية ودقة.
وضع اخلطط قبل وقوع اخلطر، األمر ايذي يساعد على تقليل عنصر ادلفاجأة وايتحوط يو، مبا 

 يضمن مواجهة تلك ادلخاطر وامتصاص آاثرىا ايسلبية. 
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  ضرورة إنشاء جهة متخصصة أو فريق داخل ادلؤسسة تتكون من اختصاصيني أو خرباء يف
ضرورة االستعاد عن أخد مع  تسويقية وكيفية ايتعامل معها.رلال دراسة وتشخيص ايبيئة اي

داء ايتنافسي يلمؤسسة سشكل ايقرارات غري ادلدروسة سعناية دلا تشكلو من سلاطر وتؤثر على األ
 عام، وأنشطتها ايتسويقية سشكل خاص.

 تحقيق ضرورة قيام ادلؤسسات على اختالف أنواعها وأىدافها ستوجيو اجلهود ايفردية واجلماعية ي
 ادلالئمة مع سيئتها اخلارجية، وأن أتخذ كل ادلتغريات ايبيئية سعني االعتبار عند صياغة خططها.
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 : ملخص
يف تعازياز العالقة بُت ادلصارف  هدور و مفهوم وأعلية التسويق االلكًتوين.هتدف الدراسة إىل التعرف على 

لتبٍت مفهوم  فلسطينيةال البنوك التجارية إداراتة يف توفَت قاعدة معلومات من شأهنا مساعدة ادلساعل  وعمالرها.
ىناك عالقة بُت توفر قاعدة معلوماتية للتسويق وجودة واىم النتارج .التسويق االلكًتوين يف التعامل مع العمالء

 اخلدمات ادلصرفية.
يوجد عالقة بُت توفر األمان يف األعمال ادلصرفية   دلصرفية .يوجد عالقة بُت البحث والتطوير وجودة اخلدمات ا  

 وجودة اخلدمات ادلصرفية.
 

 .اإلقراض ، البحث والتطوير ، درجة األمان ، جودة اخلدمات ادلصرفية، التسويق االلكًتوينكلمات مفتاحية: 
 JEL  :M31 ،L84 ،I20 اتتصنيف

Abstract:  

The study aims to identify the concept and importance of e-marketing 

and its role in strengthening the relationship between banks and their 

customers.  Contributing to the provision of a database that will help 

palestinian commercial banking departments to adopt the concept of e-

marketing in dealing with customers. 

  There is a relationship between research and development and the 

quality of banking services.  There is a relationship between security in 

banking and the quality of banking services. 

 Keywords: E-marketing; quality of banking; security; R&amp;D; lending. 
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 مقدمة:  .1
امة يف أي دولة، وإذا نرر ا إليها ننشاط أحد األنشطة اإلقتصادية اذل اخلدمات ادلصرفية سبثل

إقتصادي صلد أنو ينطوي على العديد من اخلصارص. وال شك أن توافر ىذه اخلصارص يعٍت ضرورة 
موانبة النشاط ادلصريف دلتطلبات التطور يف مجيع أوجو النشاط اإلقتصادي واالجتماعي يف أي دولة 

اخلدمات  وؽلكن القول ابختصار أن.فتها السياسيةبغض النرر عن طبيعة نرامها اإلقتصادي أو فلس
نغَتىا من أوجو النشاطات اإلقتصادية مرت ابلعديد من مراحل التطور، حيث ربول النشاط  ادلصرفية

قيام البنوك ابلدخول يف  إىلدود الدولة ادلعنية من رلرد القيام بعمليات اإلقراض واإليداع يف داخل ح
رلاالت اإلستثمار وسبلكها للكثَت من ادلشروعات الصناعية واخلدمات التجارية، ونذلك قيامها بتصدير 
خدماهتا إىل خارج حدود الدولة وانتشار فروع الكثَت من البنوك يف معرم دول العامل، وظهور البنوك 

ر السريع الذي حصل يف اخلدمات ادلصرفية وتنوعها واستخدام شبكة إن التطو  .متعددة اجلنسيات
االنًتنت لتقدمي اخلدمات ادلصرفية يتطلب مهارات خاصة من قبل موظف ادلصارف للعمالء حىت 
يتسٌت ذلم ربقيق الرضا أوال ذباه ىذه اخلدمات والبحث فيما بعد عن نيفية تطوير جودة اخلدمات 

 االلكًتوين. ادلصرفية ابستخدام التسويق
أو يف صناعة البنوك  اخلدمات ادلصرفية وال شك أن ىذا التحول الكبَت والتنوع ادللحوظ يف

يف دول بصفة عامة نان دبثابة ضرورة فرضها واقع التطور والنمو السريع يف سلتلف األنشطة اإلقتصادية 
العامل ادلختلفة وىذا ما جعل الكثَت من الكتاب وادلمارسُت يف صناعة البنوك يرون ابن ادلشكلة احلقيقية 
اليت تواجو رجال البنوك تكمن يف نيفية إدارة ومواجهة التغَت والنمو السريع يف اجملاالت اإلقتصادية 

صناعة ادلصرفية اليت أصبحت تتصف واالجتماعية بنجاح، ابإلضافة إىل التغَت والتطور يف سوق ال
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ابدلنافسة الشديدة، وسنحاول يف ىذه الورقة ربليل أىم االذباىات احلديثة يف رلال صناعة اخلدمات 
  .ادلصرفية

 أمهية الدراسة
أتيت أعلية ىذه الدراسة من الدور الذي تتبناه إدارات التسويق يف ادلصارف التجارية الفلسطينية 

أىدافها التسويقية واالجتماعية وذلك من خالل استخدام شبكة االنًتنت يف  إلصلاح عملها وربقيق
تقدمي اخلدمات وضمان جودهتا للعمالء ، إضافة إىل إمكانية البحث عن األساليب ادلختلفة اليت 

 تساعد البنوك التجارية يف ربقيق رضا نبَت من قبل عمالرها اذباىها. 
عرفة النقاط األساسية اليت يبحث عنها العمالء إن أعلية ىذه الدراسة أيضا تكمن يف م

ويفضلون تواجدىا يف ادلصارف حىت تتمكن ىذه ادلصارف من توفَتىا وتقدؽلها ذلم على شبكة 
االنًتنت لضمان جودهتا، إضافة إىل مساعدة ادلصارف التجارية يف االستحواذ على اىتمام العمالء 

ألثر التسويق االلكًتوين على جودة اخلدمات  وجذهبم للتعامل معهم، وذلك من خالل إدرانهم
ادلصرفية وربطها ابلعوامل الشخصية والوظيفية لدى العمالء والعمل على تنميتها وتطويرىا، ونذلك 
ادلساعلة يف توفَت قاعدة بيا ات تساعد ادلصارف التجارية يف ربقيق مازااي تنافسيو تساعدىم يف ازباذ 

 إلدارية بشكل عام.قراراهتم التسويقية بشكل خاص وا
إن قلة الدراسات ادلتعلقة أبثر التسويق االلكًتوين على جودة اخلدمات ادلصرفية قد دفعت 
الباحثان إلجراء ىذه الدراسة والوصول إىل أىم النقاط اليت يبحث عنها العمالء واليت من ادلمكن أن 

ألسلوب االلكًتوين للتكيف مع ذبعلهم يتحولون يف تعاملهم مع ادلصارف من األسلوب التقليدي إىل ا
        التطورات ادلستقبلية وموانبتها.

 ىدف الدراسة
 هتدف ىذه الدراسة إىل ما يلي:

 :التعرف على مدى إدراك عمالء ادلصارف التجارية يف غازة ل .1
 مفهوم وأعلية التسويق االلكًتوين.   –
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 مالرها.دور التسويق االلكًتوين يف تعازياز العالقة بُت ادلصارف وع   –
 أثر التسويق اإللكًتوين على جودة اخلدمات ادلصرفية .  –
 أثر العوامل الدؽلغرافية على فهم جودة اخلدمات ادلصرفية.  –
الفلسطينية  ادلساعلة يف توفَت قاعدة معلومات من شأهنا مساعدة إدارات البنوك التجارية      .2

 الء.لتبٍت مفهوم التسويق االلكًتوين يف التعامل مع العم
 مشكلة الدراسة

االجتاىات احلديثة يف جمال التسويق االلكرتوين وأثره على تًتناز يف السؤل الرريسي: ما ىي 
 ويتفرع منو التساؤالت التالية:جودة اخلدمات ادلصرفية؟

 ما ىو مفهوم وواقع التسويق االلكًتوين يف ادلصارف التجارية يف قطاع غازة؟ .1
 أعلية التسويق االلكًتوين يف التعامل؟ ىل يدرك عمالء ادلصارف التجارية .2
ىل يتفق ىذا ادلفهوم مع ما غلب أن يكون عليو حسب ما يراه ادلتخصصون يف رلال  .3

 التسويق؟
 ىل يعمل التسويق االلكًتوين على تعازياز العالقة بُت ادلصارف وعمالرها؟ .4
 ىل يعمل التسويق االلكًتوين على تعازياز جودة اخلدمات ادلصرفية؟ .5
 دلصارف التجارية الفلسطينية صلاحا ملموسا يف رلال التسويق االلكًتوين؟ىل حققت ا .6

 فرضيات الدراسة
اعتمدت الدراسة على رلموعة من الفرضيات اليت ىدفت بصفة أساسية إىل معرفة أثر التسويق 

 االلكًتوين على جودة اخلدمات ادلصرفية لدى ادلصارف التجارية يف األردن نما يراىا أفراد العينة.
 وقد مت صياغة فرضيات الدراسة على الشكل العدمي التايل:

 .ال يوجد عالقة بُت توفر قاعدة معلوماتية وجودة اخلدمات ادلصرفية .1
 .ال يوجد عالقة بُت البحث والتطوير وجودة اخلدمات ادلصرفية .2
 .ال يوجد عالقة بُت درجة األمان وجودة اخلدمات ادلصرفية .3
 .التسويق وجودة اخلدمات ادلصرفية ال يوجد عالقة بُت إسًتاتيجية .4



 

 رفيةاحلديثة يف جمال التسويق االلكرتوين وأثره على جودة اخلدمات ادلص االجتاىات
 

 101 جملة NARAFE 2020، جوان 1، العدد 3اجمللد                                   

 

 .ال يوجد ىناك أتثَت للتسويق االلكًتوين على جودة اخلدمات ادلصرفية .5
ال يوجد ىناك فروقات ذات داللة إحصارية يف إجاابت عينة الدراسة على جودة اخلدمات  .6

 .ادلصرفية تعازى إىل العوامل الدؽلغرافية
كنشاط إقتصادي جند أنو ينطوي على عدد من اخلصائص  اخلدمات ادلصرفية -2

  :نذكر منها
إلجتماعية وارتباطها جبميع األنشطة اإلقتصادية وا اخلدمات ادلصرفية تشعب وتعدد رلاالت • 

 .األخرى للدولة
دالة يف درجة التقدم اإلقتصادي للدولة، حيث أن  اخلدمات ادلصرفية إن الطلب على • 

 .دةاخلدمة ادلصرفية نشاط إنتاجي ذا طبيعة خاصة ويرتبط بقضااي التنمية دبجاالهتا ادلتعد
دالة يف  اخلدمات ادلصرفية منيرتبط ابخلاصية السابقة، خاصية أخرى ىي أن العرض  • 

مستوى الرفاىة اإلقتصادية يف الدولة ونذلك اخلصارص السكانية ادلختلفة ىذا ابإلضافة إىل ما تتمتع 
ة وما سبلكو من موارد طبيعية وسياحية ابإلضافة إىل عالقاهتا السياسية واإلقتصادية بدول العامل بو الدول
 .األخرى

 .يتصف بصفة التكرار اخلدمات ادلصرفية إن الطلب على الكثَت من  •
تعترب صناعة حيث يتوافر فيها نل متطلبات وعناصر أي نشاط  اخلدمات ادلصرفية إن • 
 .إنتاجي آخر

وال شك أن توافر اخلصارص السابقة يعٍت ضرورة موانبة النشاط ادلصريف دلتطلبات التطور يف 
جتماعي يف أي دولة بغض النرر عن طبيعة نرامها اإلقتصادي أو مجيع أوجو النشاط اإلقتصادي و اإل

 (Cronbach،1984 ).فلسفتها السياسية
نغَتىا من أوجو النشاطات اإلقتصادية مرت  اخلدمات ادلصرفية وؽلكن القول إبختصار، أن

راحل التطور، حيث ربول النشاط من رلرد القيام بعمليات اإلقراض واإليداع يف داخل ابلعديد من م
حدود الدولة ادلعنية إىل قيام البنوك ابلدخول يف رلاالت اإلستثمار وسبلكها للكثَت من ادلشروعات 

فروع الصناعية واخلدمية والتجارية، ونذلك قيامها بتصدير خدماهتا إىل خارج حدود الدولة و إنتشار 
الكثَت من البنوك يف معرم دول العامل، وظهور البنوك متعددة اجلنسيات.... اخل. وال شك أن ىذا 
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ضرورة  أو يف صناعة البنوك بصفة عامة نان دبثابة اخلدمات ادلصرفية التحول الكبَت والتنوع ادللحوظ يف
فرضها واقع التطور والنمو السريع يف سلتلف األنشطة اإلقتصادية يف دول العامل ادلختلفة وىذا ما جعل 
الكثَت من الكتاب وادلمارسُت يف صناعة البنوك يرون أبن ادلشكلة احلقيقية اليت تواجو رجال البنوك 

اإلقتصادية واإلجتماعية بنجاح، تكمن يف نيفية إدارة ومواجهة التغَت والنمو السريع يف اجملاالت 
 .ابإلضافة إىل التغَت والتطور يف سوق الصناعة ادلصرفية اليت أصبحت تتصف ابدلنافسة الشديدة

ة اذلامة يف أي دولة، سبثل أحد األنشطة اإلقتصادي اخلدمات ادلصرفية ومن ىنا ؽلكن القول أبن
صناعة البنوك فمن ) اخلدمات ادلصرفية )وإذا نرر ا وخبصوص اإلذباىات احلديثة يف رلال صناعة

 :ادلمكن تلخيصها يف اآليت
 : التنويع يف األنشطة واخلدمات ادلصرفية 2-1

يًتتب على التقدم السريع يف التكنولوجيا، تقدما مقابل يف األساليب الفنية ادلطبقة يف ؽلكن أن 
رلال اخلدمات ادلصرفية، شلا يؤدي إىل حفاز التجديد ادلايل من خالل زبفيض تكلفة تقدمي اخلدمات 

دة، ولقد األدوات ادلالية، وزبفيض يف أداء ادلعامالت ادلالية ومن مث تقدمي خدمات وأدوات مالية جدي
مل تعد اآلن تقتصر فقط على عمليات اإلقراض واإليداع وما يرتبط  اخلدمات ادلصرفية سبق الذنر أبن

 (Uma Sekaran1984 ;).هبا من أنشطة مصرفية
دمات واألنشطة اليت تقوم هبا البنوك يف الوقت حيث تشَت الدالرل العملية إىل تنوع وتعدد اخل

إىل بعض احلايل سواء يف الدول ادلتقدمة أو الكثَت من الدول النامية ويف ىذا اخلصوص ؽلكن اإلشارة 
 :احلاالت اخلاصة

 .شراء أو إنشاء وإدارة شرنات صناعية وذبارية وزراعية وخدمية أو ادلساعلة فيها • 
التقليدية )اإلقراض،  اخلدمات ادلصرفية للبنك األم اليت تقدم إنشاء العديد من الفروع  •

اإليداع، حساابت جارية، ربويالت نقدية ...... اخل( يف نل ادلقاطعات وادلدن لألفراد ورجال 
 .ها وتبعيتها وجنسياهتااألعمال وادلنرمات القارمة دبختلف أنشطت

إنشاء العديد من الفروع للبنك األم واليت تتخصص فقط يف األنشطة التجارية التقليدية و  • 
 .أسواق اجلملة
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دخول البنوك يف صناعة التامُت من خالل تقدمي نافة اخلدمات اخلاصة ابحلاسبات اآللية،  • 
التأمُت أبنواعها ادلختلفة )أتمُت على احلياة، اإلستثمار ادلشًتك، السمسرة، ونتابة أو إصدار بوالص 

 ادلمتلكات(
لألفراد. مثل القروض الشخصية وتنريم وزبطيط  اخلدمات ادلصرفية تقدم البنوك الكثَت من • 

ارات، ومن  بطاقات اإلرتمان أو الضمان و بطاقات الضرارب الشخصية وميازانيات اإلنفاق، دفع اإلغل
الشيكات وتسهيالت وقروض مالية لكافة خدمات الصيانة واإلستبدال اخلاصة ابدلنازل )األاثث، 
األجهازة ادلنازلية(، ابإلضافة لكل ما يتعلق ابإلستشارات اخلاصة بشراء ادلسانن اجلديدة أو بيعها 

 .اتونذلك الشراء و التأمُت على السيار 
زبليق أوراق مالية قابلة للتسويق: وتعرف ىذه العملية أبهنا ربويل أصول مالية غَت سارلة إىل  • 

أدوات لسوق رأمسالية قابلة للتسويق، ولقد حفازت ىذه العملية التقدم يف تكنولوجيا الكمبيوتر، إذ مع 
ا قادرة على أن ذبمع زلفرة احلفظ اإللكًتوين للحساابت وادلستندات، فإن ادلؤسسات ادلالية ذبد نفسه

قروض )مثل القروض العقارية( ذات فئات صغَتة، مث ذبميع الفاردة واألصل وتدفع هبم إىل طرف 
 .اثلث

 .تقدمي نافة اخلدمات اخلاصة ابلسفر والسياحة • 
تقدمي نافة اإلستشارات ودراسات اجلدوى اإلقتصادية وإدارة ادلشروعات اجلديدة يف  • 

 والتجارة والازراعة. رلاالت الصناعة
 التعامل مع نافة أنواع العمالت )البيع والشراء(. • 
 .تقدمي نافة اخلدمات اخلاصة ابلكمبيوتر ونرم ادلعلومات • 
تنريم وإدارة نل ما يتعلق بتقدمي وصرف ادلعاشات وادلنافع اإلجتماعية اليت ػلصل عليها   •

 .األفراد من الدولة
نقدية من الوحدات اآللية التابعة لفروع البنك يف نل مكان من  األفراد بطاقات صرف   •

حىت يستطيع الفرد احلصول على أي مبلغ من النقود دون التقيد دبواعيد العمل الرمسي يف البنوك. وال 
يقتصر من  ىذه البطاقات على من ؽللكون حساابت جارية فقط بل أيضا سبن  بطاقات شلاثلة لكل 

 .من لو حساب إيداع
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م إقتصار تقدمي القروض للشرنات الكبَتة القارمة أو ربت اإلنشاء بل أيضا تقدمي عد  •
القروض لألفراد الذين يرغبون يف إنشاء ادلنشآت الفردية الصغَتة, واحلرفيُت يف رلاالت الصناعة و 

 .التجارة والازراعة
 .التعامل مع نافة أنواع األوراق ادلالية وما يرتبط هبا من أنشطة  •
مي التسهيالت للشرنات التجارية اليت ترغب يف إصدار بطاقات الضمان لعمالرها  تقد  •

 .نوسيلة لًتويج مبيعاهتا
 .اإلذبار يف ادلواد اخلام والسلع ادلختلفة  •
 Journal of ):التوسع الكبري يف إستخدام تكنولوجيا اخلدمات ادلصرفية 2-2

International Marketing, 2001, 
ىي التوسع الكبَت يف إستخدام الكمبيوتر  اخلدمات ادلصرفية قدم يف تقدميمن أىم مراىر الت

حيث أدى ىذا إىل السرعة يف تقدمي اخلدمات وتقليل األعباء البَتوقراطية وتوفَت الوقت لكل من 
. وقد أدى ىذا إىل موانبة التازايد الكبَت يف حجم ادلعامالت ادلالية، و العمالء والعاملُت يف البنوك

إمكانية حصول العميل على اخلدمات ادلطلوبة يف أي فرع من فروع البنك ادلعُت يف أي منطقة من 
ادلناطق داخل الدولة ادلعينة دون احلاجة إىل االتصال ابلفرع الذي قام العميل بفت  حساب فيو, نما 

ل يستطيع معرفة رصيده، ورلموع وتفاصيل مسحوابتة وتوارؼلها، واحلصول على نقدية يف أن العمي
 .ظرف دقيقة واحدة

ىي ظهور البنوك اآللية، وإدخال  اخلدمات ادلصرفية نذلك من مراىر التقدم يف تكنولوجيا
نما ىو احلال اآلن يف بنوك  On Line system حلاسب على الشبابيك بطريقةخدمات ا

أورواب و أمريكا ونذلك يف بعض البنوك األجنبية يف بعض الدول العربية. يضاف إىل نل ما سبق أن 
بطاقات الضمان وبطاقات صرف النقدية وبطاقات الشيكات ما نانت تصدر إال يف حالة وجود 

تكنولوجيا. وطبقا لبعض اإلحصاريات ادلتاحة يف ادلملكة ادلتحدة يف هناية التقدم يف إستخدام ال
% من إمجايل ادلعامالت يف البنوك سبت من خالل البنوك )الوحدات( اآللية 15وجد أن  1976

التابعة لكل فرع من فروع البنوك نما أن معدل ظلو ىذه ادلعامالت من ىذا الفرع يقدر حبوايل 
 .% سنواي14.1
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ابلذنر أن خدمات الكمبيوتر ال تقتصر فقط على البنك بل تقدم أيضا إىل اجلمهور وجدير 
ابإلضافة إىل قيام البنوك بتقدمي اإلستشارات لكافة اجلهات دبا يف ذلك قيامها ببيع نرم ادلعلومات 

 .اإلدارية والربامج اخلاصة ابلرقابة على ادلخازون وحساابت األجور وغَتىا
 (The Economist،1999ج) ندما النمو عن طريق اإل 2-3

لتحقيق ىديف النمو والتوسع تلجأ بعض البنوك الكبَتة خاصة يف الدول ادلتقدمة إىل اإلندماج 
ة وربقيق تغطية شاملة ادلتكامل اخلدمات ادلصرفية منمع بعضها لتكوين رلموعات بنكية تقدم سلسلة 

 .للبلد ادلعُت، ىذا ابإلضافة إىل غازو أسواق اخلدمة ادلصرفية يف خارج الدولة
اخلدمات  تتجو البنوك يف الوقت احلايل إىل تدويل أنشطتها أي غازو أو الدخول يف أسواق

خارج حدود البلد األم، ويف ىذا الصدد، ذبب اإلشارة إىل أن األسباب اليت قد تكمن وراء  ادلصرفية
الشرنات الدولية ومتعددة القوميات  تدويل نشاط البنوك تتشابو إىل حد نبَت مع نرَتاهتا اخلاصة بغازو

ات متعددة ألسواق جديدة إما ابإلستثمار ادلباشر أو اإلستثمار غَت ادلباشر، نما صلد اآلن الشرن
 .اجلنسيات صلد أيضا البنوك متعددة اجلنسيات

 :وقد يكون من ادلفيد ذنر بعض ىذه األسباب وذلك على النحو التايل2-4
وبصفة خاصة خطر ادلنافسة وتشبع السوق  –عن طريق تنويع األسواق  –ذبنب اخلطر  - 

 .احمللي، ونذلك أي إضراابت عمالية تؤثر على النشاط اإلقتصادي
طلفاض التكاليف )تكاليف العمالة واألرض وبعض مقومات اإلنتاج األخرى( ابدلقارنة ا  -

 .بنرَتهتا يف الدولة األم
اإلستفادة من احلوافاز واإلمتيازات اليت تقدمها الدول ادلضيفة ونذلك اإلستفادة من احلوافاز   -

 .اليت تقدمها احلكومة األم
 .الرغبة يف التوسيع والنمو  -
  :التنظيمي واإلدارةالتطور  2-5

اخلدمات ال شك أن التوسع والتنوع والتقدم التكنولوجي يف أداء األنشطة وتقدمي )
ؤم يف تالعلى النحو ادلذنور سابقا أو يف اخلارج يتطلب ابلضرورة درجة عالية من ادلوانبة وال) ادلصرفية
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البناء التنريمي واإلداري للبنوك ابإلضافة إىل أساليب إدارة العمليات ادلصرفية وإصلاز الوظارف اإلدارية 
 .بصفة عامة

ويف ىذا اخلصوص ؽلكن عرض اإلذباىات احلديثة والتغَتات اليت حدثت يف رلاالت التنريم و 
 :اإلدارة يف البنوك على النحو التايل

: )رللس اإلدارة، رريس رللس اإلدارة، مدير العموم، اخلرباء( رة العلياإختصاصات اإلدا 3. 
 :لقد أصب  الًتنياز اآلن على ادلهام واإلختصاصات اآلتية

 :ابلنسبة إلختصاصات ومهام رللس اإلدارة. وتتمثل يف اجلوانب التالية  •
 .ربديد مستوايت الرب  ادلرتقبة أو ادلطلوب ربقيقها - 
 .يعات األرابحربديد نسب توز   -
 تعلية أو زايدة رأس ادلال.  -

 .زايدة النفقات - 
 .وضع سياسات تنويع اخلدمات ادلصرفية - 
 .وضع اخلطط والسياسات اخلاصة ابلعمالة يف ادلستوايت العليا والدنيا - 
 .إدارة السيولة وربديد طرق مواجهة األخطار - 
 .وضع السياسات اخلاصة ابلعالقات العامة - 
 .ضع سياسات وخطط اإلستثمار وغازو األسواق األجنبيةو  - 
 :ابلنسبة دلهام رريس رللس اإلدارة: وؽلكن تلخيصها يف اآليت  •
 .احملافرة على وجود عالقة طيبة بُت البنك وأصحاب رأس ادلال  -
 اختيار أعضاء رللس اإلدارة  -
 .لس اإلدارة وادلديرين دبهامهمالتأند من توافر ادلعلومات الكافية والالزمة لقيام أعضاء رل  -
الرقابة على ادلديرين يف تنفيذ اخلطط والسياسات ادلوضوعة. الرقابة الدقيقة على األنشطة   -

 .وادلهام اخلاصة دبيدان العمل ادلصريف يف البنك
 .الرقابة الدقيقة على األنشطة وادلهام اخلاصة دبيدان العمل ادلصريف يف البنك  -
 .البيئة الداخلية واخلارجية اليت يعمل فيها البنكالرقابة على   -
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 :أما خبصوص مهام مديري العموم / ادلديرين التنفيذيُت: فقد أصب  الًتنياز على اآليت  -
 . القيام بوضع السياسات اخلاصة ابلعمل داخل اإلدارة  •
 .التوجيو واإلشراف وحل مشكالت العمل داخل اإلدارة  •
 .التنسيق  •
على تنفيذ اخلطط والربامج اخلاصة ابإلدارة وادلشارنة يف وضع اخلطط واألىداف  اإلشراف  •

 .العامة للبنك
: تقوم البنوك اآلن إما بتعيُت أو اإلستعانة ابخلرباء يف مجيع اإلستشاريون/ اخلرباء يف البنك  •

ات اخلاصة التخصصات. ويتلخص دور اخلرباء واإلستشاريون يف البنوك يف تقدمي النصار  والتوصي
 :ابجلوانب التالية

 .التمويل، واإلستشارات اجلديدة، وتعلية رأس ادلال  •
 .حالة اإلندماج  •
 .ادلشكالت اخلاصة ابلقوى العاملة  •
 .نل ما يتعلق ببورصة األوراق ادلالية وأسواق ادلال   •
 .خليا وخارجياتقييم الرروف اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية اليت يعمل فيها البنك دا  •

وتتلخص االذباىات احلديثة يف ىذا اخلصوص يف  نظام وأسلوب اإلدارة والتنظيم:  1-3
 :اآليت

إستخدام نرام اإلدارة ابألىداف يف نل الفروع ونذلك يف نل األقسام واإلدارات الوظيفية  • 
 .يف نل فرع

يف التخطيط والتخطيط التدريب ادلستمر ألعضاء اإلدارة العليا على األساليب العلمية  • 
 .اإلسًتاتيجي
إنشاء وحدات للخدمة ادلرنازية تقوم ابلتنسيق بُت اإلدارات / األقسام والفروع، والتخطيط  • 

 .للدخول يف أنشطة جديدة أو تنمية وإستغالل الفرص اجلديدة يف الداخل واخلارج ونذلك البحوث
عدة اإلدارات الرريسية اخلاصة إنشاء وحدات إدارية مرنازية مساعدة تكون مهمتها مسا • 

 .ابلتسويق، واخلدمات اإلدارية واألفراد
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التكوين التنريمي )إنشاءات اإلدارات واألقسام( يعتمد أساسا على ذبميع األنشطة ادلرتبطة   •
 .ببعضها البعض سواء يف الداخل أو يف اخلارج

 .يف الداخل واخلارجتطبيق األسلوب الالمرنازي وتفويض السلطة بدرجة نبَتة للفروع   •
 . معاملة نل فرع من فروع البنك يف الداخل واخلارج نمراناز رحبية مستقلة  •
ادلرونة الكبَتة يف بناء اذليانل التنريمية وإدارة العمليات ادلصرفية إلستيعاب أي تغيَت   •

)ابإلضافة أو النقص( يف أنشطة وخدمات البنك ونذلك دلواجهة متغَتات السوق ولتحقيق اإلستغالل 
 .اجليد جلوانب القوة ادلوجودة سواء يف الناحية ادلالية أو الكفاءات... اخل

يرادات احملققة من بيع اخلدمات الغَت مصرفية )مثل تقدمي اإلستشارات، خدمات فصل اإل  •
 .نرم ادلعلومات والكمبيوتر(، ونذلك نفقاهتا عن تلك اليت ترتبط ابخلدمات ادلصرفية جبميع أنواعها

تعدد أسس بناء اذليكل التنريمي: تتجو معرم البنوك اآلن إىل بناء ىيانلها التنريمية على   •
من أساس، فدراسة وربليل اذليكل التنريمي ألي من البنوك احلديثة يالحظ احتوارو على أنثر 

اإلدارات الوظيفية، وادلناطق اجلغرافية، وادلنتج / اخلدمة، والعمالء وغَتىا من األسس. أي أن اذليكل 
 .التنريمي الواحد يتم بناء على أنثر من أساس

ومنها  –. جرى العرف يف بعض الدول ادلتقدمة أسلوب اختيار أعضاء رللس إدارة البنك  •
على إستبعاد ادلديرين التنفيذيُت من رللس اإلدارة، نما أن مديري العموم الذين يًتناز يف  –بريطانيا 

أيديهم عملية إزباذ القرارات اخلاصة ابلكثَت من األنشطة واخلدمات ادلصرفية عادة ال ؽلثلون يف رللس 
. وما زال حىت اآلن جاري العمل هبذا العرف. وقد دأبت الكثَت من البنوك اإلدارة أيضا بصفة مستمرة

الربيطانية ورجال الصناعة والتجارة. ويف الوقت احلايل تقوم البنوك يف بريطانيا بتشكيل رللس إدارة لكل 
يت يقع فرع من الفروع يضم أعضاء من ذوي ادلنصب وادلراناز اإلجتماعية ادلرموقة يف ادلدينة / ادلنطقة ال

 .فيها البنك
اإلىتمام إبنشاء وحدات خلدمة ادلعلومات والكمبيوتر والبحوث يف مجيع اجملاالت وؽلكن   •

للفرد أن يدرك ىذا من خالل ربليل أي ىيكل تنريمي ألي بنك من البنوك ادلتقدمة. حيث يالحظ 
 .وجود وحدة خلدمة ادلعلومات واحلساابت اآللية يف البنك
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احلديثة ابلعالقات اإلنسانية يف العمل بدرجة نبَتة جعلها تنشأ إدراة تسمى اىتمام البنوك  •
 "إدارة العالقات الصناعية.

وأخَتا ابلنسبة للبنوك متعددة اجلنسيات، فنجد أهنا زبطط وتنرم نشاطها ومجيع عملياهتا   •
على األساس الدويل واحمللي لكل القطاعات السوقية )العمالء(  خلدمات ادلصرفيةا اخلاصة بتقدمي

 .ادلختلفة
 الدراسات السابقة -4

شرنة صناعية مصدرة يف الوالايت ادلتحدة  381يف دراسة أجريت على عينة مكونة من 
من درجة نفاءة التسويق يف دعم األمريكية توصل الباحثان إىل أن استخدام االنًتنت يف التسويق يازيد 

العالقة مع العمالء ونذلك مع ادلنافسُت يف الشرنات ادلصدرة نما نان من أىم نتارج الدراسة أن زايدة 
 درجة نفاءة التسويق تؤدي إىل ربسُت األداء فيما يتعلق بعمليات التصدير.

 Business-toق وأفادت دراسة أخرى إىل انو من ادلتوقع أن يازداد حجم التعامل يف سو  .1
–business Internet  ترليون  1.3إىل  1998مليون دوالر أمريكي عام  43من

فمن ادلتوقع Business- to consuner Internet . أما سوق 2003دوالر عام 
بليون دوالر عام  108إىل  1998مليون دوالر عام  8أن يازداد حجم التعامل فيو من 

2003.( Bank Marketing, January 1997 p.37) 

 
ابلعرض والتحليل ذبربة البنك ادللكي يف  Bank Marketing وتناولت رللة

الذي أمت أول استخدام نامل للشبكة يف  Bank of Scotland Royal  اسكوتالند
 تسويق وتقدمي خدماتو ، وحدد ادلازااي اليت حققها البنك نتيجة لذلك.

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/142718/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/142718/posts
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قيقًا صحفيًا مع مدير التسويق ، رب1996نذلك عرضت اجمللة السابقة يف عدد إبريل 
. وتناول التحقيق ذبربة استخدامو الكامل Huntingtonوالتخطيط االسًتاتيجي يف بنك 

 (Lian,Tanja،1996 )للشبكة، وخباصة يف ربقيق األمان الكامل والسرية الكاملة للبنك وعمالرو.
يف ذبربة شرنات التأمُت  Gordon and Johnجوردن وجون “وقد عرض نل من 

اعتمادىا على الشبكة يف تسويق خدماهتا . وأوض  الباحثان أن ىذه التجربة قد نتج عنها ربول 
 جذري يف أسلوب تسويق أنشطة ىذه الشرنات وأساليب تقدمي خدماهتا.

أن استخدام الشبكة يف أعمال البنوك قد أحدث طفرة يف أعمال ”. Brock” وأوض  
ة ومتكاملة، نما حقق ذلا أشكال جديدة من االتصاالت البنوك، وحقق ذلا قواعد بيا ات واسع

 (Gaddy,1996 )ادلازدوجة، ومكنها من تقدمي عروض ، أنثر جاذبية للعمالء .
يف مقالو، للجهاز اجلديد الذي ؽلكن العميل رغم عدم امتالنو  ”Porter” وقد عرض 

ادلتاحة فيها، واستخدام نافة جهاز حاسب آيل، من الدخول للشبكة، واالنتفاع ابدلعلومات التسويقية 
 (Porter, Jenniter,1996 )اخلدمات ادلصرفية من خاللو.
ابلكثَت من البيا ات اإلحصارية اليت أظهرت التطور  ”Bankeston“وقد حفل مقال 

السريع يف استخدام الشبكة يف ادلنرمات ادلالية، وعلى األخص شرنات التأمُت والبنوك . وقد بُت 
ارباد إرتمان أصبحوا يستخدمون الشبكة يف تسويق اخلدمات استخداماً   500من الكاتب أن أنثر 

 (Bankeston,1996 )ناماًل.
بُت نل من اإلعالن التقليدي واإلعالن ”. 1996Dacoffe“ويف دراسة مقارنة أجراىا 

ىل مازيد على شبكة االنًتنت. أبرزت الدراسة أن شبكة االنًتنت سبثل ربداي للباحثُت ، ويرهر احلاجة إ
من البحوث حول استخدامها ، وأن استخدام رجال التسويق للشبكة يتطلب فهمًا أفضل لكيفية 

 إدراك العمالء لإلعالن على ىذه الشبكة.



 

 رفيةاحلديثة يف جمال التسويق االلكرتوين وأثره على جودة اخلدمات ادلص االجتاىات
 

 111 جملة NARAFE 2020، جوان 1، العدد 3اجمللد                                   

 

فقد  اقش يف حبثو استخدام  ”.1996Berthon, Pitt and Watson“أما 
تصاالت التسويقية. وقد شبكة االنًتنت نأداة لإلعالن على نطاق واسع، ومكانة الشبكة يف مازيج اال

استهدف البحث تقدمي إطار نرري لقياس نفاءة استخدام الشبكة. وقد توصل الباحثون إىل وضع 
ظلوذج يتكون من ست مراحل. وقد عاجل النموذج أساسًا مشكلة نون ادلتلقُت للرسالة على الشبكة، 

َت ادلهتمُت بذلك . واستخلص يتكونون أساسًا من رلموعتُت علا : ادلهتمون ابدلنرمة ادلعلنة، وغ
الباحثون أن درجة جاذبية الشبكة نأداة إعالنية، يتوقف على أعداد أفراد اجملموعة األوىل وتوصلوا إىل 
معادلة لقياس ذلك . وانتهى البحث إىل أن الشبكة ذلا مسات خاصة منها: سهولة الدخول إليها، 

صة جديدة للمعلنُت وادلسوقُت لالتصال ابألسواق العادلية، التكلفة ادلنخفضة. نذلك تتي  الشبكة فر 
 -وجهة نرر أنادؽلية–اجلديدة واحلالية بطريقة متكاملة. وأن النموذج الذي توصل إليو الباحثون ؽلكن 
 أن يساىم يف تطوير حبوث ربقق تعريم فاعلية استخدام الشبكة نأداة تسويقية.

رت رللة البنوك يف فلسطُت أن اخلدمات وفيما يتعلق دبفهوم اخلدمات ادلصرفية اخلاصة أشا
ادلصرفية اخلاصة تعترب خدمات مصرفية وارتمانية ابلدرجة األوىل، حيث يتوفر للعميل رلاال أوسع 
لطلب التسهيالت ادلالية وىامش أنرب من نرَته العميل العادي. وعلى ىذا األساس فهي تعتمد على 

دلؤسسة ادلالية أو ادلصرفية ، وليس ابلضرورة على حجم حجم العميل ونوع العالقة القارمة بينو وبُت ا
حساب العميل يف ادلؤسسة)مثلما يعامل بقيمة العمالء(. أما يف الوقت احلاضر فقد توسع ىذا 
التعريف ليشمل ابقة من اخلدمات وقارمة طويلة من األنشطة ادلصرفية اخلاصة غَت التقليدية، إال أن 

موال واألصول، أي استثمار تلك األموال العاردة للعميل دبا معرمها يصب يف إدارة توظيف األ
يتناسب وتوجهاتو ورغباتو وأىدافو االستثمارية, ومع التغَت ضلو ىذا التوجو أصب  إبمكان اجلهات غَت 
ادلصرفية الدخول يف سوق إدارة الثروات، أي تلك ادلؤسسات االستثمارية ادلتخصصة اليت سبلك 

 (2001,فلسطُتالبنوك يف   )ل وليس دبمارسة األعمال ادلصرفية وقبول الودارع.ترخيصاً إبدارة األموا
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 جمتمع الدراسة واختيار العينة-5
( 28يتكون رلتمع الدراسة من عمالء ادلصارف التجارية العاملة يف قطاع غازة والبالغ عددىا )

 مصرفا ذباراي، حيث مشلت الدراسة عمالء ادلصارف التجارية. 

( عميال من أربعة مصارف ذبارية  مت اختيارىم ابلطريقة  254عينة الدراسة من ) تشكلت 
العشوارية البسيطة. وقد مت ربديد عدد أفراد العينة من خالل ربليل عينة اختباريو عشوارية مكونة من 

م ( عميال للمصارف التجارية األربعة ادلعنية، حيث وجد أن متوسط االضلراف ادلعياري دلستوايهت20)
% 90(. بعد ذلك مت احتساب حجم العينة ادلطلوب على أساس مستوى ثقة 0,4807التعليمية )

 ونما أييت: 0.05وخطأ مسموح بو 
 : حجم العينة ادلطلوب.N: االضلراف ادلعياري للعينة، S: اخلطأ ادلسموح بو، eحيث:  

 2( 0.4807× ) 2( 1.645) حجم العينة ادلطلوب=
 فردا تقريبا. 250 =  2( 0.05)                                

( استمارة على عمالء ادلصارف األربعة ابلتساوي على فروعها يف ادلناطق 280وقد مت توزيع )
استمارة ناملة فقط  254( استمارة معبأة، وجد منها 260ادلختلفة بقطاع غازة حيث استعيد منها )
  االستمارات ادلرسلة.% من إمجايل91وصاحلة للتحليل اإلحصاري أي دبعدل 

 أداة مجع ادلعلومات:5-1
قام الباحثان بتطوير استبانو نأداة جلمع البيا ات وادلعلومات ادلتعلقة ابلدراسة، واليت تكونت 

( عبارة لقياس أثر التسويق االلكًتوين على جودة اخلدمات 20من جازرُت: اجلازء األول اشتمل على )
 ىي: ادلصرفية، موزعة على مخسة متغَتات

 ادلتغَت األول: توفر قاعدة معلومات .
 ادلتغَت الثاين: البحث والتطوير .

 ادلتغَت الثالث: األمان .
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 ادلتغَت الرابع: إسًتاتيجية التسويق .
 ادلتغَت اخلامس: جودة اخلدمات ادلصرفية .

وقد مت اعتماد مقياس ليكرت ذو اخلمس درجات لتقييم إجاابت أفراد العينة، وقد احتسبت 
( 3( عالمات إلجابة أوافق، و )4عالمات إلجابة أوافق بشدة، و ) 5العالمات على أساس إعطاء 
( عالمتُت إلجابة ال أوافق، وعالمة واحدة إلجابة ال أوافق بشدة. أما 2عالمات إلجابة زلايد، و )

ادلستوى التعليمي اجلازء الثاين من اإلستبانة فقد احتوى ادلعلومات الدؽلغرافية للعميل ناجلنس والعمر و 
 ومتوسط الدخل الشهري.

 حمددات الدراسة5-2
قام الباحثان ابختيار أربعة مصارف ذبارية يف قطاع غازة، حيث مت توزيع االستبيا ات على فروع 

 ىذه ادلصارف األربعة ادلوجودة ضمن حدود قطاع غازة.
 ثبات وصدق اإلستبانة.

ى بعض ادلتخصصُت يف رلال التسويق ُعرضت اإلستبانة على عدة زلكمُت من أساتذة وعل
ادلصريف لدراسة مدى دقة صياغة عبارات اإلستبانة ودرجة مالءمتها ألىداف الدراسة. وقد قام 
الباحثان إبعادة النرر يف بعض عبارات اإلستبانة يف ضوء التعديالت ادلقًتحة من احملكمُت. ولقياس 

( حيث Cronbach Alphaونباخ ألفا )مدى دقة نتارج الدراسة، فقد مت استخدام معادلة نر 
%(، شلا يشَت إىل وجود عالقة اتساق وترابط جيد بُت عبارات اإلستبانة،  75.5بلغ معامل ألفا )

 (.Sekaran 1984(% ) 60فهذه النسبة تازيد عن النسبة ادلقبولة إحصارياً والبالغة )
 منوذج الدراسة 5-3

 قاعدة معلومات
 جودة اخلدمات ادلصرفية ،األمان، إسًتاتيجية تسويق. ث و التطوير،البح   

 خصائص عينة الدراسة.
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 (توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس والعمر وادلستوى التعليمي1اجلدول رقم )

 ادلستوى التعليمي العمر اجلنس

 % التكرار الفئة % التكرار الفئة % التكرار الفئة

 5.5 14 20أقل من  77.2 196 ذنر
أقل من 
 اثنوية

17 6.7 

 20.9 53 اثنوية عامة 24.8 63 29-20 22.8 58 أنثى
  

  
 56.3 143 دبلوم رلتمع 37.4 95 30-39

  
  

 12.6 32 جامعي 18.1 46 40-49
  

  
 3.5 9 دراسات عليا 14.2 36 فأنثر 50

 %100 254 اجملموع %100 254 اجملموع %100 254 اجملموع

( أعاله أن غالبية أفراد العينة فيما يتعلق ابجلنس من الذنور حيث بلغ 1يوض  اجلدول رقم )
%(. أما فيما يتعلق بفئات العمر فكان أنرب عدد من التكرارات 77.2( فردًا بنسبة )196عددىم )

%( من رلموع أفراد 37.4( عامًا حيث بلغت النسبة )39-30يف الفئة اليت تقع أعمارىا بُت )
%( من أفراد العينة من محلة درجة الدبلوم، 56.3مستوى التعليمي فقد نان )العينة. وابلنسبة لل

 والباقي موزع على الدرجات العلمية ادلختلفة.
 ( توزيع العينة حسب متوسط الدخل الشهري2اجلدول رقم )

 % التكرار الفئة
 10.2 26 1000اقل من 
1000-1500 35 13.8 
1501-3000 149 58.7 
3001-4000 27 10.6 
 6.7 17 4000أنثر من 
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 %100 254 اجملموع

ما  149 ( أعاله أن غالبية أفراد العينة فيما يتعلق دبتوسط الدخل الشهري 2يوض  اجلدول رقم )
 دينار. 4000للدخل الذي يازيد عن  6.7واقل نسبة نانت  58.7نسبتو 

 حتليل النتائج واختبار الفرضيات
 وفر قاعدة معلوماتية وجودة اخلدمات ادلصرفية.:ال يوجد عالقة بُت تالفرضية األوىل

ربليل التباين األحادي إلجاابت أفراد العينة بُت توفر قاعدة معلوماتية  ( 3اجلدول رقم )
 وجودة اخلدمات ادلصرفية .

 جمموع ادلربعات ادلصدر
درجات 

 احلرية
 مستوى الداللة (f قيمة ) متوسط ادلربعات

 0.00 3.814 0.678 10 6.780 بُت اجملموعات
 0.178 243 43.2 داخل اجملموعات

  
 253 49.979 التباين الكلي

   
( وىي أنرب من قيمتها 3.814احملسوبة ) ( f  ) ( أعاله أن قيمة 3يبُت اجلدول رقم )

( ودرجات 0.05( عند مستوى داللة )1.83ادلستخرجة من اجلداول اإلحصارية والبالغة ) 
رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة واليت تنص على وجود (، شلا يوجب 243و  10حرية)

( f  ) عالقة بُت توفر قاعدة معلوماتية وجودة اخلدمات ادلصرفية . ويؤند ىذه النتيجة مستوى داللة
 ( ادلستوى ادلعتمد ذلذه الدراسة.0.05(، حيث أنو أقل من )0.00البالغ )

 بحث والتطوير وجودة اخلدمات ادلصرفية.:ال يوجد عالقة بُت الالفرضية الثانية
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ربليل التباين األحادي إلجاابت أفراد العينة بُت البحث والتطوير وجودة  ( 4اجلدول رقم )
 اخلدمات ادلصرفية .

 جمموع ادلربعات ادلصدر
درجات 

 احلرية
 مستوى الداللة (f قيمة ) متوسط ادلربعات

 0.00 13.724 2.005 7 14.037 بُت اجملموعات
 0.146 246 35.943 داخل اجملموعات

  
    253 49.979 التباين الكلي

( وىي أنرب من قيمتها 13.724احملسوبة ) ( f  ) ( أعاله أن قيمة 4يبُت اجلدول رقم )
 7( ودرجات حرية)0.05( عند مستوى داللة ) 2.01ادلستخرجة من اجلداول اإلحصارية والبالغة )

ضية العدمية وقبول الفرضية البديلة واليت تنص على وجود عالقة بُت (، شلا يوجب رفض الفر 246و 
(، 0.00( البالغ )f  ) البحث والتطوير وجودة اخلدمات ادلصرفية . ويؤند ىذه النتيجة مستوى داللة

 ( ادلستوى ادلعتمد ذلذه الدراسة.0.05حيث أنو أقل من )
 ة اخلدمات ادلصرفية.:ال يوجد عالقة بُت درجة األمان وجودالفرضية الثالثة
بني توفر األمان وجودة  حتليل التباين األحادي إلجاابت أفراد العينة ( 5اجلدول رقم )

 . اخلدمات ادلصرفية

 جمموع ادلربعات ادلصدر
درجات 

 احلرية
 مستوى الداللة (f قيمة ) متوسط ادلربعات

 0.000 9.298 1.455 8 11.640 بُت اجملموعات
 0.156 245 38.340 داخل اجملموعات

  
 253 49.979 التباين الكلي

   
( وىي أنرب من قيمتها 9.298احملسوبة ) ( f  ) ( أعاله أن قيمة 5يبُت اجلدول رقم )

 8( ودرجات حرية)0.05( عند مستوى داللة ) 1.94ادلستخرجة من اجلداول اإلحصارية والبالغة )
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ية البديلة واليت تنص على وجود عالقة بُت (، شلا يوجب رفض الفرضية العدمية وقبول الفرض245و 
(، حيث 0.00(البالغ )f) توفر األمان وجودة اخلدمات ادلصرفية . ويؤند ىذه النتيجة مستوى داللة

 ( ادلستوى ادلعتمد ذلذه الدراسة.0.05أنو أقل من )
 :ال يوجد عالقة بُت إسًتاتيجية التسويق وجودة اخلدمات ادلصرفية.الفرضية الرابعة

ربليل التباين األحادي إلجاابت أفراد العينة بُت إسًتاتيجية التسويق وجودة  ( 6دول رقم )اجل
 اخلدمات ادلصرفية .

 جمموع ادلربعات ادلصدر
درجات 

 احلرية
 مستوى الداللة (f قيمة ) متوسط ادلربعات

 0.000 12.818 1.783 9 16.044 بُت اجملموعات
 0.139 244 33.935 داخل اجملموعات

  
 253 49.979 التباين الكلي

   
( وىي أنرب من قيمتها 12.818احملسوبة ) ( f  ) ( أعاله أن قيمة 6يبُت اجلدول رقم )

 9( ودرجات حرية)0.05( عند مستوى داللة ) 1.88ادلستخرجة من اجلداول اإلحصارية والبالغة )
ليت تنص على وجود عالقة بُت (، شلا يوجب رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة وا244و 

( البالغ f  ) إسًتاتيجية التسويق وجودة اخلدمات ادلصرفية . ويؤند ىذه النتيجة مستوى داللة
 ( ادلستوى ادلعتمد ذلذه الدراسة.0.05(، حيث أنو أقل من )0.00)

 :ال يوجد ىناك أتثَت للتسويق االلكًتوين على جودة اخلدمات ادلصرفية.الفرضية اخلامسة
 ربليل التباين لتأثَت التسويق االلكًتوين على جودة اخلدمات ادلصرفية. ( 7جلدول رقم )ا

 جمموع ادلربعات ادلصدر
درجات 

 احلرية
 مستوى الداللة (f قيمة) متوسط ادلربعات

 االحندار
 العوامل الباقية

25.633 
24.346 

4 
249 

6.408 
0.098 

65.542 0.000 
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 253 49.979 التباين الكلي

 R =( 0.716ل االرتباط ) معام
 R  Square = (0.513معامل التحديد ) 

( 7اجري ربليل االضلدار اخلطي ونانت نتارج ربليل التباين نما يلي واليت يبينها اجلدول رقم ) 
(  2.3( وىي أنرب من قيمتها اجلدولية البالغة )65.542احملسوبة بلغت ) fأعاله حيث أن قيمة 

( وىذا يوجب رفض الفرضية 0.05( ومستوى الداللة البالغ )249و  4درجات حرية )  عند
الصفرية وقبول الفرضية البديلة واليت تنص على وجود أتثَت للتسويق االلكًتوين على جودة اخلدمات 

( مستوى 0.05( حيث انو أقل من )0.00البالــغ )  (fادلصرفية. ويؤند ىذه النتيجة مستوى داللـة )
 الداللة ادلعتمد.

( شلا يعٍت أن نسبة 0.513بلغت )    R2ضافة إىل ذلك يتض  أن قيمة معامل التحديد ابإل
) ادلتغَت   ( فقط من التغَتات اليت ربدث يف متوسط إجاابت أفراد العينة جودة اخلدمات0.513)

 التابع ( تعازى إىل التغَتات يف التسويق االلكًتوين ) ادلتغَت ادلستقل(.
ىناك فروقات ذات داللة إحصارية يف إجاابت عينة الدراسة على  ال يوجدالفرضية السادسة:

 جودة اخلدمات ادلصرفية تعازى إىل العوامل الدؽلغرافية رلتمعة)اجلنس،العمر،ادلستوى التعليمي،الدخل(.
 ربليل التباين لتأثَت التسويق االلكًتوين على جودة اخلدمات ادلصرفية. ( 8اجلدول رقم )

 تجمموع ادلربعا ادلصدر
درجات 

 احلرية
 مستوى الداللة (f قيمة) متوسط ادلربعات

 االحندار
 العوامل الباقية
 التباين الكلي

17.644 
32.336 
49.979 

4 
249 
253 

4.411 
0.130 

33.966 0.000 

 R =( 0.594معامل االرتباط ) 
 R  Square =( 0.353معامل التحديد ) 
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( 8التباين نما يلي واليت يبينها اجلدول رقم )  اجري ربليل االضلدار اخلطي ونانت نتارج ربليل
  ( عند 2.3( وىي أنرب من قيمتها اجلدولية البالغة )33.966احملسوبة )f قيمة   أعاله حيث بلغت
( وىذا يوجب رفض الفرضية الصفرية 0.05( ومستوى الداللة البالغ )249و  4درجات حرية )

فروقات ذات داللة إحصارية يف إجاابت عينة الدراسة وقبول الفرضية البديلة واليت تنص على وجود 
  (fعلى جودة اخلدمات ادلصرفية تعازى إىل العوامل الدؽلغرافية. ويؤند ىذه النتيجة مستوى داللة )

 ( مستوى الداللة ادلعتمد.0.05( حيث انو أقل من )0.00البالغ )
( شلا يعٍت أن 0.353)بلغت     R2ابإلضافة إىل ذلك يتض  أن قيمة معامل التحديد    
  ( فقط من التغَتات اليت ربدث يف متوسط إجاابت أفراد العينة على جودة اخلدمات0.353نسبة )

 ) ادلتغَت التابع ( تعازى إىل التغَتات يف العوامل الدؽلغرافية ) ادلتغَت ادلستقل(.
 النتائج

 بعد مراجعة التحليل اإلحصاري توصل الباحثان إىل النتارج التالية:
 ىناك عالقة بُت توفر قاعدة معلوماتية للتسويق وجودة اخلدمات ادلصرفية.   -1
 يوجد عالقة بُت البحث والتطوير وجودة اخلدمات ادلصرفية .   -2
 يوجد عالقة بُت توفر األمان يف األعمال ادلصرفية وجودة اخلدمات ادلصرفية.   -3
 خلدمات ادلصرفية.يوجد عالقة بُت إسًتاتيجية التسويق وجودة ا   -4
 ىناك أتثَت للتسويق االلكًتوين على جودة اخلدمات ادلصرفية.   -5
يوجد فروقات ذات داللة إحصارية يف إجاابت عينة الدراسة على جودة اخلدمات    -6

 ادلصرفية تعازى إىل العوامل الدؽلغرافية.
 التوصيات

 يوصي الباحثان دبا يلي:بعد االطالع على نتارج الدراسة وربليلها بشكل جيد وواض  
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ضرورة أن تقوم البنوك بتوفَت قواعد بيا ات ومعلومات تسويقية تساعد العمالء على تلبية    -1
 احتياجاهتم ومساعدهتم يف ازباذ قراراهتم فيما يتعلق ابألمور ادلصرفية.

مات أن تقوم البنوك إبجراء دراسات دلتابعة نل ما ىو جديد فيما يتعلق بتطوير اخلد   -2
 ادلصرفية.
 أن تعمل البنوك على خلق جو من الثقة والطمأنينة يف عالقاهتا مع العمالء.   -3
ضرورة متابعة التطورات احلديثة يف رلال التسويق االلكًتوين والوصول إىل العمالء عرب    -4

 أحدث الوسارل االلكًتونية ابعتبار أن ذلا أتثَت مباشر على جودة اخلدمات ادلصرفية.
أن تراعي البنوك العوامل الدؽلغرافية لعمالرها يف مازغلها التسويقي ومازيج خدماهتا    -5
 ادلصرفية.
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 ادللخص
 معها، دلتعاملُت ذلك من أجل حتقيق كفاءة اإلدارة وتعزيز الثقة بينها وبُتالبنوك اإلسالمية، بة يف تسيَت قار لاحلوكمة وا تطبيقأن نستثٍت  ال ديكن   
على يت من ادلفروض أن تكون قدوة حتكيمًا وتسيَتًا جيعلها أمام حتدايت كبَتة، ابعتبارىا مؤسسات حتوز ال ظهور بعض التجاوزات هبذه ادلؤسساتو 

  ثقة األفراد تعريفاً.
اإلفصاح نتائج الدراسة تبُت مدى اىتمام البنوك اإلسالمية بتوظيف آليات احلوكمة يف تسيَتىا، شلا يسمح بتعزيز أنشطة ادلساءلة، االستقاللية،    
ة لشفافية يف خدماهتا، ابلرغم من وجود عراقيل وحتدايت كتضارب الفتاوى، اجلمع بُت الفتوى والتدقيق وضرورة صياغة نظام حوكمة أكثر كفاءوا

 وفعالية.
 اإلفصاح والشفافية. –الثقة  -ىيئة الرقابة الشرعية -البنوك اإلسالمية -احلوكمة الكلمات ادلفتاحية:

 . JEL:G34تصويفات 
Abstract: 
   We cannot exclude the application of governance and supervision in the conduct of Islamic banks, in 
order to achieve the efficiency of the administration and enhance the trust between it and its clients, 
and the Appearance of some abuses by these institutions that are supposed to be role models for 
arbitration and management that make them face great challenges, as they are institutions that have the 
confidence of individuals by definition. 
   The results of the study show the extent of interest of Islamic banks in employing the mechanisms of 
governance in their management, which allows strengthening of accountability, independence, 
disclosure and transparency in their services, despite the existence of obstacles and challenges such as 
conflicting fatwas, combining the fatwa with auditing, and the need to formulate a more efficient and 
effective governance system. 
Key words: Governance - Islamic Banks - Sharia Supervisory Board - Trust - Disclosure and 
Transparency. 
JEL Classification Codes:G34M. 
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 مقدمة. 1

ظيف مبادئ احلوكمة ابلتنظيمات ادلؤسساتية ابختالف أنواعها أمهية كبَتة، حيث يستدعي على كل دول عادل اليوم تو لقد أصبح ل    
ناء السعي صلو تبٍت آلياهتا وتغيَت ىياكلها التنظيمية ادلؤسساتية، وتوفَت كل الوسائل واإلمكانيات البشرية وادلادية وادلعنوية من أجل ب

تماشى مع األنظمة التسيَتية األخرى. ونظرا العتماد العديد من الدول على مؤسسات حتتكم لقواعد إطار سليم لنظام احلوكمة ي
 الشريعة اإلسالمية يف معامالهتا، فيطرح التساؤل حول مدى أمهية توظيف مبادئ احلوكمة يف ىذا النوع من ادلؤسسات.  

الدول الرأمسالية يعترب من أىم الركائز اليت تقوم عليو مؤسسات كشفت دراسة اقتصادية أن نظام احلوكمة الذي تنادي بو لقد  و     
االقتصاد اإلسالمي، كما كشفت ىذه الدراسة يف نفس الوقت تطورا كبَتا يف عمل ادلصارف اإلسالمية السعودية يف حال تطبيق 

سسات وادلصارف اإلسالمية مبا يتوافق ، إال أن نسبة النجاح ىذه مرىونة بتطوير ادلوارد البشرية للمؤ  %99بنسبة « احلوكمة»نظام 
ادلؤسسات  فمجال تطبيق احلوكمة ال يقتصر على ادلؤسسات التقليدية فقط، بل حىت على، (2912)الغابري،  مع متغَتات العصر

ىا وال يعفيها ادلالية اإلسالمية، ألن إضافة لفظ اإلسالمية ذلذه ادلؤسسات ووصفها بو ال دينحها احلصانة إزاء مبادئ احلوكمة ومعايَت 
 (2919)الصالحُت،  من توظيفها.

 من ىنا نطرح اإلشكالية اآلتية:
 وما هي التحدايت اليت تعرتضها؟ ما مدى أمهية توظيف مبادئ احلوكمة ابلبوو  اإلسمامية    
 وضعنا الفرضيتُت اآلتيتُت:إشكالية الدراسة و لإلجابة عن    
 ا عن حوكمة أي مؤسسة مالية أخرى.حوكمة البنوك اإلسالمية ال ختتلف كثَت : 1ف
 البنوك اإلسالمية حتتاج للمزيد من الشفافية واإلفصاح يف عملياهتا. :0ف
وهتدف الدراسة لتسليط الضوء على ضرورة توظيف آليات احلوكمة ابلبنوك اإلسالمية نظرا التساع دائرة التعامل ابخلدمات ادلالية    

 الدول الغربية اليت قامت بفتح نوافذ إسالمية ببنوكها التقليدية، و اجلزائر ىي األخرى أعطت اإلسالمية يف البلدان اإلسالمية وحىت
أمهية لتوظيف آليات لتجسيد العمل ادلصريف اإلسالمي ابلنظام ادلصريف اجلزائري، وذلك من خالل فتحها لبنوك إسالمية كبنك 

العديد من البنوك. ىذا ما يتطلب توظيف نظام للحوكمة يصون حقوق   الربكة،.. ومؤخرا فتح نوافذ تقدم خدمات مالية إسالمية يف
 كل أصحاب ادلصاحل اليت تربطهم عالقة ابلبنوك اإلسالمية.

تناولنا موضوعنا إبتباع ادلنهج الوصفي التحليل و ذلك من خالل تقدًن تعاريف للحوكمة ابلبنوك اإلسالمية، و كذلك من خالل  
دئ احلوكمة ابدلؤسسات ادلالية اإلسالمية و العراقيل اليت تعًتضها، و احللول ادلمكن اقًتاحها من أجل عرض و حتليل واقع تطبيق مبا

 تعزيز آليات ادلساءلة والشفافية وادلصداقية يف عمل ىذه البنوك.
 االقتصاد يف اعنو كثَت  اإلسالمي ال خيتلف االقتصاد إن مفهوم احلوكمة يف: . ماهية احلوكمة مبؤسسات االقتصاد اإلسمامي2

وزلددات  قيودا لو تضع اإلسالمية العقيدة على قائمة مقومات لو اإلسالم يف العمل اإلداري ذلك نظرا ألن التقليدي،
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 خالل وذلك من البعض، ببعضهم وعالقتهم اخلارجي مبحيطهم عالقاهتم يف والعاملُت اإلدارة سلوك حتكم
حوكمة  مبادئ كما أن. وادلعامالت واألخالق العبادات يف اإلسالمية الشريعة التزامهم أبحكام وجوب

 فادلال أحد ادلقاصد، حفاظها على يف اإلسالمية الشريعة بو جاءت ما مع تتفق ىذه ادلؤسسات عموما
 والصدق والعدل فالشفافية والسبل ادلشروعة، الطرق بكل ومحايتها حفظها جيب اليت اخلمس ادلقاصد
، Bedj) اإلسالم. بو جاء دلا ذلك يف موافقة احلوكمة، وىي بو جاءت ام أىم من اباللتزامات والوفاء
2915) 
 إسمامي موظور من احلوكمة تعريف1.2 
 اإلسالمية الشريعة مستوايهتا أبحكام كافة يف ادلنشاة إدارة التزام تعٍت اإلسالمي االقتصاد يف احلوكمة   
 فمن ىذا التعريف صلد أن مفهوم .ادلصاحل تعارض يعاجل بشكل األطراف كل بُت ضبط العالقة أجل من

  :أساسيتُت مها نقطتُت على يركز حوكمة ادلنشآت يف الشريعة،
 بُت العالقة ضبط أي نظرية احلوكمة قيام أساس وىو :ابدلوشأة ادلهتمة األطراف خمتلف بني العماقة -
 ادلصاحل؛ تعارض مشكلة يعاجل بشكل األطراف كل
 العدالة ىي: مبادئ أربعة أساسا يف وادلتمثلة العالج، ىذا تفعيل يفمية: اإلسما الشريعة مبادئ دور -

  (2911)احلريب و عبيد هللا،  .والشفافية وادلساءلة وادلسؤولية
 احلوكمة  يف اإلسمام    2.2
إن مصطلح احلوكمة يعترب حديث التداول ولكن ادلعايَت والقيم ادلتعلقة هبذا ادلصطلح صلدىا عديدة يف    
سالم. حيث أن اإلسالم أوصى دائًما ابألخالقيات اجليددة بشكل عام مبا يف ذلك األمانة واإلخالص اإل

وعدم الغش والتالعب وحترًن الرشوة. كما أن اىتمامات ادلنادين ابحلوكمة ادلبنية على أن الفصل بُت ملكية 
آن الكرًن قبل ظهور مبادئ وإدارة ادلؤسسة ديكن أن يؤدي إذل مشكلة وكالة، ىي مسألة تناوذلا القر 

 ومعايَت احلوكمة. 
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فنجد أن القرآن الكرًن أشار بوضوح على احًتام  وإذا كان احًتام وتنفيذ العقود أحد ركائز احلوكمة.   
ايا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُووا ِإذاا ﴿العقود، وأرسى قواعد السلوك اليت تشمل ما يلي: كتابة العقد وحفظ احلقوق

تُ  اي او ْ ْيٍن إىل أاجاٍل ُمسامِّى فااْكتُ ُبوُه...تادا (، إن ىذا األمر ابلكتابة دليل على أن الثقة 282)البقرة:  ﴾ ْم ِبدا
بُت األطراف مهما كانت كبَتة تبقى عملية نسبية وليست مطلقة، أمر هللا سبحانو وتعاذل ابلكتابة والتوثيق 

لما كانت الثقة اقل كلما كانت شروط العقد أي كتابة العقد حىت وان كان الدين صغَتا. ويالحظ أنو ك
وتفاصيلو أكثر، ونظرا ألنو ال ديكن كتابة كل تفاصيل العقد وبعض األمور ادلستقبلية ال ديكن توقعها، فإن 
االعتماد على العقد وحده أو مبعٌت آخر على القوانُت واللوائح أمر مستحياًل. إذا البد من تقوية رابطة 

ولن تتأتى ىذه التقوية إال بتقوية منظومة القيم واألخالق اليت تربط األطراف، واآلليات  الثقة بُت ادلتعاقدين
اليت تسمح بتوفَت ذلك ىي احلوكمة.  فحوكمة العالقة بُت الدائن وادلدين حتقق التوازن يف احلقوق، كما أنو 

ال. ومن ىنا فإن احلوكمة دل يتوفر قدرا من الثقة بُت الدائن وادلدين ما دتكن الطرفان كتابة العقد أص
مبفهومها العام ىي تقوية منظومة القيم اليت تربط الناس لدرجة ديكن معها رفع درجة الثقة واإلقالل من 

 تفاصيل العقود وتعقيداهتا.
 :ْبِغي ب اْعُضُهْم عالاى ب اْعضٍ  واِإنَّ كاِثريًا ِمنا اخْلُلاطااءِ ﴿  تضارب ادلصاحل قال تعاذل  (24)صاد: .﴾ ....لاي ا
 :(1)ادلائدة:  ﴾ اي أيّها الذين آمووا أوفوا ابلعقود﴿  األمانة يف تنفيذ مجيع العقود، قال تعاذل 
 :اي أيّها الذين آمووا ال ختونوا هللا والرسول وختونوا أماانتكم وأنتم ﴿  حترًن خيانة األمانة، قال تعاذل

 ( 27)األنفال: ﴾. تعلمون
 التالعب يف األسعار أو سوء األمانة أو التدليس، قال  حترًن احلصول على دخل عن طريق الغش أو

بيوكم وال  اي أيّها الذين آمووا ال أتكلوا أموالكم بيوكم ابلباطل إال أن تكون جتارًة عن تراضٍ ﴿  تعاذل:
 (29)النساء:   ﴾ تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيًما

 :وال أتكلوا أموالكم بيوكم ابلباطل وتدلوا هبا ﴿ حترًن الرشوة للحصول على ميزة غَت عادلة، قال تعاذل
 ( 188)البقرة: ﴾ إىل احلكام لتأكلوا فريًقا من أموال الواس ابإلمث وأنتم تعلمون
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 األطراف ادلتعاقدة، قال تعاذل االجتاه إذل ختفيف ادلشاكل الناجتة عن عدم انتظام توزيع ادلعلومات بُت﴿ 
 ...إىل أجله ذلكم أقسط عود هللا وأقوم للشهادة وأدىن أال تراتبوا وال تسئموا أن تكتبوه صغريًا أو كبريًا

 ( 282)البقرة:  ﴾
فعالج ادلشكلة كان موجود منذ مئات السنُت، إال أنو أخَتا تنبو العادل لو بعد أن استفحلت مشكلة    

 الرقي ، )دمحم الوكالة واهنارت كربى الشركات، واصبحت احلوكمة ىي احلل اليت تنادي بو معظم الدول.
2919) 

 أسس ومبادئ احلوكمة يف االقتصاد اإلسمامي3.2
 االقتصادية وجلنة والتنمية التعاون كمنظمة هبا ادلنظمات الدولية جاءت اليت احلوكمة إن مبادئ   

ألن  والسنة، الكتاب من ادلستنبطة وأحكام الشريعة اإلسالمية تعاليم عن خترج يف رلملها ابزل،...ال
األصل. فيمكن  يف إسالمي مطلب ىو زلاربة الفساد واحلفاظ على حقوق مجيع األفراد اجملتمعاإلصالح و 

 :ان نذكر مبادئ احلوكمة يف االقتصاد اإلسالمي كما يلي
 الشرعية، وخاصة عليها العقود تقوم اليت األسس أىم من اإلسالمي ادلنظور من تعترب العدالة العدل:. 1

 أايها اي﴿ :وجل هللا عز قول منها الكرًن، القرآن يف عديدة آايت يف دهصل ما وذلك ادلعامالت، عقود
ِ﴾)الوساء  ُشهداء اِبْلِقسطِ  قاواِمني ُكونُواْ  الَِّذين آمُوواْ   قُ ْلُتم ﴿وِإذاا :تعاىل ( وقوله135ِّلِّ

 (2911)احلريب و عبيد هللا،  العدو. مع حىت العدل اإلسالم أوجب (، كما152﴾)االنعام فااعِدلواْ 

يف  يؤثر قد ما كل عن والشفاف والشامل الصادق اإلفصاح يستوجب االقتصادية يف ادلنشآت والعدل   
 احلوكمة أيضا ما تتطلبو وىذا معها، ادلتعاملُت يف أو إدارهتا يف أو فيها ادلستثمرين مصاحل أو الشركة قيمة
 (2913)حسُت،  ادلعاصر. التقليدي االقتصاد يف
 وأمانة، صدق بكل أدائها والعمل على بدقة، طرف كل على ادلقررة ادلسؤولية حتديد تعٍت :. ادلسؤولية0
 يتحملها مسؤولية أي ألن دقيق، بشكل اإلسالمية حددهتا الشريعة ادلنشآت يف طرف كل مسؤولية وأن



 

 -واقع وحتدايت -لبوو  اإلسمامية اإلطار العام لتطبيق مبادئ احلوكمة اب
 

 127 جملة NARAFE 0202، جوان 1، العدد 3اجمللد                                   

 

 هللا عز مأما أوالً  مسئول ىو إمنا معو، تعاقد من أمام فقط مسئوال يكون ال غَته تعاقد مع على بناء ادلسلم
 (2911)احلريب و عبيد هللا،  وجل.
 لو يقول منحت للسلطات اليت استخدامو عن الناس وأمام هللا أمام مسؤوال اإلمام أو احلاكم أو فادلدير

( وقال: ﴿ 27﴾، )األنفال تعلمون  وانتم أماانتكم وختونوا هللا ختونوا ال امووا الذين أيها ايتعاذل: ﴿
 )أخرجهما البخاري ومسلم يف صحيحهما عن ابن عمر( ﴾رعيته نع مسؤول وكلكم كلكم راع

 ىذه بل دتتد معينة ظروف ضوء يف اختاذه مت بقرار تنتهي ال اإلسالم يف ادلسؤولية أن ىنا ابلذكر وجيدر
 (2913)حسُت،  القرار. ىذا اختاذ نتائج لتشمل ادلسؤولية

احلكم  نظام حىت أو اإلداري النظام كان إذا الإ عادال يكون أن ادلدير أو للحاكم ديكن فال :. الشورى3
والتخصصات  األمور جبميع اإلدلام على قادر غَت ضعيفا يبقى الشورى. فاإلنسان على قائما

 أن أراد إذا بغَته على االستعانة والذكاء حيث يبقى رلرب الكمال بصفات اتصف مهما اخل،...وادلعلومات
 التعاون روح من خالل احلث على اجملاالت شىت يف اإلدارة احلديثة بو تطالب ما وىذا العدالة، مبدأ حيقق
 لتحقيق التخطيط يف اجلميع مشاركة وضرورة اإلدارية ادلستوايت مجيع العاملُت يف مجيع بُت والتقارب والود

 . (2913)حسُت،  ادلنشاة. أىداف
 لألطراف ادلنشأة، أعمال عن تُقدم للمعلومات، اليت والشمول واألمانة والدقة الصدق مبعٌت . الشفافية:4

 على للتعرف مصاحل، فيها ذلم اليت ادلنشأة، أعمال على اإلشراف ادلباشر من ظروفهم دتكنهم ال الذين
 يف السليمة اختاذ القرارات من ودتكينهم حقوقهم، على واافظة أمواذلم إدارة يف اإلدارة، أمانة وكفاءة مدى

 أنظمة إجياد على العمل اإلدارة من يتطلب وىذا،  (2911عبيد هللا،  )احلريب و ابدلنشأة. عالقاهتم
األطراف يف ادلكان  جلميع ادلنظمة أعمال عن والشاملة الدقيقة ادلعلومات تقدًن تضمن زلاسبية وادارية

 والوقت ادلناسبُت.
اجمليدين،  ومكافأة نادلقصري معاقبة تتم حبيث التزاماهتم عن زلاسبة ادلسؤولُت ضرورة وتعٍت :ادلساءلة .5
 التزامو على مدى طرف كل اسبة أسًسا ادلعامالت لعقود تنظيمها يف اإلسالمية الشريعة وضعت وقد
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 اجلزاء على ال يقتصر واألمر هبا، خيلد  دلن حامسة عقوابت وقررت العقد يف واجبات من عليو ما أبداء
 ادلساءلة أو اباسبة " يسمى ما وىو هللا، من ءاجلزا ادلسلم يستشعر بل القضائي، أو اإلداري أو الشرعي
 (2913)حسُت،  الذاتية.

 أربعة ضلو منذ اإلسالمي الدين بو جاء ما احلاضر ال ختتلف مع الوقت يف الرشيدة احلوكمة إن مبادئ   
 حبوكمة ادلتعلقة والتشريعات األنظمة ألن ادلقاصد. ذلك على حفاظها يف يتعلق فيما قران، خاصة عشر

 احلوكمة أىداف من تعد اليت احلقوق حفظ وابلتارل أمورىا ونشاطاهتا تنظيم أجل من جاءت الشركات
 1.الشرع ختالف أال شرط اخلَت إذل وسيلة ىو ما كل اإلسالمي الدين يدعم فيو الذي الوقت يف األساسية،

 الدولية وادلفكرين تادلنظما هبا جاءت اليت ادلنشآت حوكمة مبادئ كل تتضمن فالشريعة اإلسالمية   
ادلصارف اإلسالمية،  ىل . لذلك يتبادر إذل الدىن السؤال التارل:(2911)احلريب و عبيد هللا،  الغربيُت

مادامت أهنا مؤسسات  ادلنشآت حوكمة مبادئ تطبيق عن إدارات األوقاف، ومؤسسات الزكاة...بغٌت
 ومساءلة؟ ومسؤولية وشفافية عدالة من دئادلبا تلك كل تضم واليت حتتكم لقواعد الشريعة اإلسالمية،

 ضرورة تطبيق احلوكمة يف ادلصارف اإلسمامية .3
مؤخرا شهد منو كبَتا عرب العادل، كما عرفت تطورا يف أدواهتا  اإلسالمية ادلصرفية إن حجم الصناعة   

وغَتىا،  مريكاوأ أورواب دول فحسب بل اإلسالمية البلدان يف ليس عادلي حيث شهدت انتشار التمويلية،
 التطورات البد من مواكبة العادلي االقتصاد فمن أجل القدرة على ادلنافسة والستمرار ىذا االنتشار يف

 ادلالية يف ادلؤسسات تطبق للحوكمة معايَت وضع الراىنة، كما طالبت العديد من االطراف بضرورة الدولية
مع ضرورة صياغة ىذه معايَت مبا  ت العادلية،ادلؤسسا يف موجود ىو ما غرار على اإلسالمية وادلصرفية
ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية اليت حتتكم إذل أحكام الشريعة وتتعامل ف .اإلسالمية وخصوصيتها يتوافق

ابألدوات ادلالية اإلسالمية ادلختلفة، ليست زلصنة من نقائص مشكلة الوكالة، وابلتارل ليست مستغنية عن 
ا، وإن كانت داخلة حتت مظلة التمويل اإلسالمي ومتعاطية أبدواتو ادلبنية على احلوكمة بل ىي حباجة إليه

                                           
مرجع مقارنة،  حتليلية تطبيقية دراسة "ادلمكنة احللول -العقبات -للكهرابء ، ادلشاكل السعودية الشركة على احلوكمة تطبيق احلازمي، مدى انصر زلمود  1

 .67، صسابق
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صيغو ادلختلفة، خالفا لالعتقاد السائد ادلتمثل يف عدم أو قلة حاجة تلك ادلؤسسات للحوكمة دلا  حتتكم 
يُعترب وحده دون إليو من قواعد أخالقية بسبب الوازع الديٍت، فااللتزام الديٍت للمديرين وادلالك ال ديكن أن 

وجود الضوابط ادلناسبة ضمان كايف حلماية مصاحل األطراف األخرى. فهي األخرى عرضة الخًتاق 
 ادلسؤوليات ولعدم دتاثل ادلعلومات.

 تعريف حوكمة ادلصارف اإلسمامية 1.3
 ىناك العديد من التعاريف حلوكمة ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية نوجزىا فيما يلي:   
 اإلسالمية " اخلدمات ادلالية رللس يعرفIFSB "الًتتيبات من أبهنا: رلموعة10رقم   ادلعيار يف 

 شرعيا ىناك إشرافا أن اإلسالمية ادلالية اخلدمات مؤسسات خالذلا من تتأكد اليت والتنظيمية ادلؤسساتية
 :يتطلب التعريف ىذا ومستقال. فعاال
 وقسم الشريعة، وقسم شرعية، وىيئة إدارة، رللس والتنظيمية؛ ادلؤسسية التدابَت من رلموعة وجود -

 .التدقيق الداخلي
 .ابلشريعة اباللتزام يتعلق فيما ومستقلة فعالة مراقبة -
 الالحقة واجلوانب ادلسبقة اجلوانب  -الداخلية الشرعية وادلراجعة ادلعلومات ونشر الشرعية اإلعالانت -

 (2915و بوكروشة، )بوىراوة  للشريعة. واالمتثال إلطار االلتزام
  إن حوكمة ادلصارف ىي رلموعة من األنظمة والقوانُت اليت توفر معلومات سليمة جمللس اإلدارة يف

ادلصارف اإلسالمية مثل اإلفصاح والشفافية والوضوح ودلك لتحقيق األىداف اليت تكون يف مصلحة 
ضافة إذل عوامل أخرى مثل: عمالء ادلصرف ومسامهيو وتعتمد على األنظمة القانونية والنظامية، إ

أخالقيات األعمال ادلصرفية من ثقة وصدق وأمانة، ومن أىم ادلعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها ىي 
ادلعلومات ااسبية والقوائم ادلالية اخلاصة ابدلراجعة الداخلية وطرق اختيار األساليب ادلناسبة والسليمة 

ؤولية كبَتة على عاتق أعضاء رلالس إدارة ادلصارف لتحقيق خطط وأىداف ادلصرف، وىو ما يلقي مس
  (2911)رواين و بن ساحة،  اإلسالمية.
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 أوجه التشابه واالختماف بني احلوكمة يف ادلصارف اإلسمامية وادلصارف التقليدية 0.3
إن العديد من اآلليات احلوكمة صلد أهنا ال تتغَت، سواءا طبقت  مبؤسسات حتتكم لقواعد الشريعة    
سالمية، أو مؤسسات تقوم على اسس االقتصاد الوضعي، كما صلد يف نفس الوقت أن ىناك رلموعة اإل

من ادلميزات اليت تتميز هبا ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية عن نظَتهتا التقليدية، ما يتطلب معو تكييف معايَت 
التشابو واالختالف بُت احلوكمة وآلياهتا مع خصوصيتها اإلسالمية، لذلك صلد ىناك رلموعة من نقاط 

 النوعُت من احلوكمة، وذلك كما يلي:
ىناك العديد من أوجو التشابو بُت احلوكمة يف ادلؤسسات ادلالية التقليدية واحلوكمة يف  أوجه التشابه: .1

 ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية، وصلدىا تتمحور يف تنتظم اجملاالت اإلدارية والفنية وادلهنية، وذلك نظرا للتشابو
 يف بعض األنشطة اليت دتارسها ادلؤسسات ادلالية التقليدية واإلسالمية، ونذكر ىذه النقاط كما يلي:

 اجلوانب على يُركز فيها ما غالبا إسالمية أو تقليدية كانت سواء عموما ادلالية ادلؤسسات يف احلوكمة 
 توجو عموما ادلالية ادلؤسسات يف واحلوكمة وغَتىا، كالشركات االقتصادية ادلنشآت عن سائر االئتمانية
 ادلؤسسات. تلك أبنشطة العالقة األطراف بُت ادلصاحل يف التوازن إلحداث اىتمامها من كبَتا جانبا
 عن التقليدية فيها ختتلف ال أساسية عامة مبادئ وجود تفًتض عموما ادلالية ادلؤسسات يف احلوكمة 

 ما غالبا اجلوانب ىذه إن حيث وادلهنية، واإلدارية نيةالتق ابجلوانب األمر يتعلق عندما وذلك اإلسالمية،
 حلياديتها نظرا اإلسالمية، أو ابلتقليدية وصفها يصعب وابلتارل ذلا، صبغة ال علمية اعتبارات عن تنبثق
ادلالية، اإلدارية والتقنية حتتل  جوانبها يف الفكرية. فنجد مثال أن الرقابة ابالنتماءات للتأثر قابليتها وعدم
 إسالمية،... أو كانت ادلالية تقليدية ادلؤسسات يف احلوكمة أدبيات يف ابرزا كاانم
 بقسميها ادلالية ادلؤسسات حوكمة أدبيات يف أيضا مكاان ابرز واإلفصاح والنزاىة حتتل الشفافية 

 تحقيقهال ووسائل الرشيدة للحوكمة غاايت مبثابة ىي واإلفصاح والشفافية النزاىة ألن واإلسالمي التقليدي
 الوقت.  نفس يف
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  إن تفعيل االداء ادلارل والفٍت للمؤسسات ادلالية سواء كانت تقليدية أو إسالمية ىو اذلدف االساسي
ألن من خالل ذلك تستطيع حتسُت مسعتها ومن مت  من تطبيق مبادئ احلوكمة وآلياهتا ووسائلها،

واالستثمارية، وىذا األمر ال ختتلف فيو  انيةواالئتم التمويلية أبنشطتها استقطاب أموال اجلمهور للقيام
)انصر و بن زيد، دور احلوكمة يف إدارة سلاطر الصكوك  اإلسالمية. ادلؤسسات التقليدية عن نظَتهتا 

 (293اإلسالمية، 
  إن احلوكمة يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية تعتمد على معايَت احلوكمة التقليدية ادلتعلقة ابجلوانب ادلالية
دارية، وحتقيق قدر من الشفافية والنزاىة واإلفصاح مع مراعاة اخلصوصية اإلسالمية ذلذه ادلؤسسات، واإل

ويف الوقت نفسو تعتمد على ادلعايَت الشرعية من حيث توافق أنشطة ادلؤسسات مع األحكام الشرعية. 
نظراً النعكاس اجلوانب وحتتل ىذه اخلصوصية اجلانب األكرب من عمل حوكمة ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية 

  (2913)النوابين،  الشرعية على اجلوانب اإلدارية وادلالية.
 رلال يف والتقليدية اإلسالمية ادلالية ادلؤسسات بُت لالتفاق أوجو من عرضو مت ما إن . أوجه االختماف:0

 و اليت ديكن توضيحها كما يلي: بينهما، أوجو االختالف خيفي أن ديكنو ال احلوكمة
 رلموعة األوذل على تعتمد حيث التقليدية، ادلصارف عن ومضموان شكال ختتلف صارف اإلسالميةادل 
أساسا  ادلبادئ ىذه وتتمثل إسالميتو، فقد ادلصرف وإال منهم، واحد أي عن التنازل ديكن ال ادلبادئ من
 :يف
 ابلغرم؛ الغنم أو واخلسارة الربح يف ادلشاركة مبدأ  -
 الدين؛ أساس على ال ادللكية أساس على ادلتاجرة مبدأ  -
 .اإلسالمية الشريعة أبحكام معامالتو يف ادلصرف التزام مبدأ  -
  .ادلمولة ادلشاريع مشروعية يف ذلك تشًتط وال وعطاء، أخذا الثابتة الفائدة مبدأ على الثانية تعتمد بينما   



 

ميمونة داوديو  عبد احلكيم بزاوية  
 

 132 جملة NARAFE 0202، جوان 1، العدد 3اجمللد                                   

 

 من عالية بدرجة تتميز بح واخلسارةالر  يف ادلشاركة مبدأ على تقوم اليت العقود أن صلد ىذا وعلى   
 وشفافية فعالة ورقابة عادلة إدارة يستلزم شلا مسبقا، الفائدة اددة على تقوم اليت ابلعقود مقارنة ادلخاطرة
 .طرف كل وواجبات تبُت حقوق واضحة

 على القائمُت األشخاص التزام ابب أيضا من إليو ينظر اإلسالمية الشريعة أبحكام االلتزام مبدأ أن كما    
 (2911)احلريب و عبيد هللا،  وتصرفاهتم يف سلوكياهتم اإلسالمية الشريعة مببادئ ادلصرف

  جتمع احلوكمة يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية بُت معايَت احلوكمة التقليدية ادلنصبة على اجلوانب ادلالية
يَت الشرعية من حيث توافق أنشطة ادلؤسسة واإلدارية وحتقيق قدر من الشفافية والنزاىة واإلفصاح وبُت ادلعا

أعٍت التأكد من التوافق بُت األنشطة  -ادلالية اإلسالمية مع األحكام الشرعية، وىذا اجلانب ذاتو
حيتل اجلانب  -االستثمارية والتمويلية واالئتمانية للمؤسسات ادلالية اإلسالمية مع أحكام الشريعة اإلسالمية

ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية نظراً النعكاس اجلوانب الشرعية على اجلوانب  األكرب من عمل احلوكمة يف
  اإلدارية وادلالية.

  تورل احلوكمة اإلسالمية قدرا من اىتمامها ابلقواعد األخالقية والعقدية اليت تعترب صمام األمان يف
يدية القائمة على ثقة القوانُت االمتثال اجليد دلقتضيات احلوكمة، ذلك ماال صلده يف ادلؤسسات ادلالية التقل

اجلامدة، واليت يكتسب ادلديرون وادلوظفون يف تلك ادلؤسسات ادلالية ادلهارات الًتاكمية دتكنهم من التفلت 
وإخفاء جرائمهم ادلالية، شلا يوفر ذلم قدرا كبَتا من احلماية القانونية وعدم ادلساءلة وادلالحقة القضائية 

)انصر و بن زيد، دور احلوكمة يف إدارة سلاطر  ادلصاحل يف ادلؤسسة ادلالية.ويكون ذلك كلو على أصحاب 
  (293الصكوك اإلسالمية، 

 يف: تتمثل عناصر أربعة التقليدية تتضمن ادلصارف للحوكمة، األساسية العناصر تركيبة خالل من 
ادلصارف  يف ىؤالء عن يزيد بينما األخرى، ادلصاحل أصحاب اإلدارة، اإلدارة وكذلك ادلسامهُت، رللس

 أعمال توافق مدى مراقبة تسهر على الشرعية واليت والرقابة الفتوى ىيئة يف يتمثل خامس عنصر اإلسالمية
 اإلسالمية. الشريعة أحكام مع ادلصرف
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  االستثمارية الودائع أصحاب أكرب دلصاحل مبراعات للحوكمة تطبيقها يف ملزمة اإلسالمية ادلصارف 
 البنوك يف الودائع أصحاب مبصاحل مقارنة ادلخاطرة، عالية من درجة أي ادلضاربة مبدأ على القائمة
 ادلصرفية. فوائدىم لثبات نظرا سلاطرىم تقل اليت التقليدية

 رللس اإلدارة مها سلتلفُت رللسُت وجود عن انجتة ثنائية حوكمة يف ادلصارف اإلسالمية نرى وجود 
 مع ادلصرفية العمليات توافق مراقبة مدى هبدف الشرعية الرقابة ةوىيئ للبنك اإلداري اجلانب مراقبة هبدف
)احلريب و عبيد هللا،  اإلسالمية، على خالف ادلصارف التقليدية يوجد هبا رللس إدارة واحد فقط. الشريعة
2911) 
 اجلهود ادلبذولة لتطبيق حوكمة ادلصارف اإلسمامية 3.3
ادلعامالت، فيمكن ذكر  لفقو ابلنسبة نسبيا جديدا موضوعا حوكمة ادلصارف اإلسالمية موضوع يعد   

 اجلهود يف تبٍت ىذا ادلفهوم، ومراحل اليت مر هبا كما يلي: 
 اإلسالمي التشريع يف مؤسسي منهج خالل من السوق تنظيم يف تطبيقها مت ومقاصدىا فكرة احلوكمة 

 رأس يف ادلشاركة على القائمة العقود لإعما يف الفقهية الضوابط يف وكذلك ابحلسبة، فيما يعرف ادلتقدم
 الوكاالت. عقود يف طبق كذلك واألمر فقط، يف الربح أو والربح، ادلال
  احلوكمة نقاش أن غَت اإلسالمية، أتسيس البنوك بداية بدأت مع الشرعية للحوكمة ادلعاصرة ادلقاربة 

 بنك انقش فقد ادلعقودة، دلاليةادلعامالت ا شرعية تضمن شرعية ىيئة أتسيس يف زلصورا كان الشرعية
 فيصل السودان وبنك (1978) األردين اإلسالمي والبنك (1976) مصر يف اإلسالمي فيصل

 ىذه اإلسالمي ديب وبنك (1983) ماليزاي اسالم وبنك (1979) الكوييت التمويل وبيت (1978)
 ادلصارف تقدمها اليت مالتادلعا شرعية تضمن شرعية ىيئة وجود ضرورة على أتكيدىم من خالل ادلسألة

 اإلسالمية. 
 حيث قامت بتبنيو، ادلالية ادلؤسسات وبدأ الوضعية، ادلالية ادلؤسسات يف احلوكمة موضوع بعد استقرارا 

 حوكمة ىيكل ضمن أدرجت حيث تصفيتها، بعد واعتمادىا مبراجعتها الواضعة للمعايَت اجلهات



 

ميمونة داوديو  عبد احلكيم بزاوية  
 

 134 جملة NARAFE 0202، جوان 1، العدد 3اجمللد                                   

 

 رللس . ومن أىم ىذه ادلؤسسات صلد:(2915وشة، )بوىراوة و بوكر  ادلالية اإلسالمية ادلؤسسات
اإلسالمية  ادلالية للمؤسسات وادلراجعُت ااسبُت ، مجعية(IFSB)اإلسالمية  ادلالية اخلدمات

(AAOIFI)الدولية  اإلسالمية التصنيف ، وكالة(IIRA)الدورل  اإلسالمي ادلال ،سوق
(IIFM)السيولة  إدارة ،مركز(LMC). (2915ة، )بوىراوة و بوكروش  

 مرازقة و بوىرين،  اإلسالمية ادلالية للمؤسسات وادلراجعة ااسبة معيار للحوكمة عن ىيئة إصدار أول(
 األخالقيات. ومعيار معيار ادلراجعة مث أصدرت ادلراجعة، معيار ضمن كان وقد ، 1997سنة (2911

 للمؤسسات الضوابط الشرعية ظملن اإلرشادية معيار"ادلبادئ اإلسالمية ادلالية اخلدمات رللس إصدار 
 .2996 سنة إسالمية" مالية خدمات تقدم اليت
  احلوكمة إطار يتضمن الذي الشرعية للحوكمة اإلرشادية الشاملة ادلاليزي ادلبادئ ادلركزي إصدار البنك 

 (2915)بوىراوة و بوكروشة،  .2011يناير  يف بو العمل ، وبدأ 2010العام أواخر يف الشرعي
 ئة ااسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية معايَت ااسبة وادلراجعة واألخالقيات أصدرت ىي

معيارا  88ومعايَت الضبط وادلعايَت الشرعية ادلختصة ابلصناعة ادلصرفية وادلالية اإلسالمية، حيث مت اعتماد 
معايَت للضبط، معياران  7ة، معايَت للمراجع 5معيارا زلاسبيا،  26 :على النحو اآليت 2912حىت هناية 

معيارا شرعيا. حيث ىذه ادلعايَت تلزم ادلصارف االسالمية ابلشفافية والعدل يف التعامل  48لألخالقيات، 
وعدم أكل أموال الناس ابلباطل، وىذا ما ال تتكلم عليو اذليئات الدولية ادلهتمة مببادئ حوكمة ادلؤسسات 

اسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية قبوال عادليا وإقليميا واسعا، ومعايَتىا، كما تلقى معايَت ىيئة ا
وىي مطبقة حاليا يف عدد كبَت من ادلصارف اإلسالمية يف كل من: ماليزاي، والبحرين، والسعودية، 
وإندونيسيا، واألردن، والسودان، وقطر، ولبنان، وسوراي، ويسًتشد هبا يف دول أخرى مثل ابكستان 

  (Bedj ،2915)  إفريقيا وأسًتاليا. وجنوب
 أهداف حوكمة ادلصارف اإلسمامية 4.3
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إن تطبيق مبادئ احلوكمة ابدلصارف اإلسالمية يؤذي إذل حتقيق العديد من األىداف واليت ديكن إجيازىا     
 كما يلي:

 ية والشفاف اإلفصاح مبادئ تطبيق خالل ادلؤسسات من تلك يف واإلداري ادلارل الفساد مكافحة
 واإلدارية. ادلالية الرقابة نظم وتفعيل تطبيق خالل من وكذلك

 يساىم شلا الرحبية من معدالت عالية حتقيق عرب ادلالية دلراكزىا احلوكمة دلعايَت ادلطبقة ادلؤسسات تدعيم 
سُت، )ح أنشطتها. وحقل رلال وتوسيع على التطور وقابلية قدرة أكثر وجيعلها للشركة ادلارل ادلركز تقوية يف

2913) 
 أو غرر جهالة أو تدليس أي عن يبتعد مبا بدقة وأحكامها شروطها وحتديد العقود تفصيل. 
 إلثبات ادلصارف االسالمية يف والعاملُت احلساابت وأصحاب األسهم حلملة العادلة ادلعاملة حتقيق 

 .حقوقهم
 عن ادلصاحل ومبعزل يةاالسالم الشريعة أحكام وفق التشغيلية اإلجراءات تطبيق كفاءة من التأكد 

 .الشخصية
 والشرعية. األطر القانونية ضمن ومسامهيو ادلصرف عمالء مصلحة يف تكون اليت األىداف حتقيق 
 و أمانة وصدق ثقة من ادلصرفية األعمال أخالقيات مقومات حتقيق. 
 صرفادل أداء إدارة وفاعل صحيح بشكل يراقبوا أن االستثمار حساابت وأصحاب ادلسامهُت دتكُت 
 .والشفافية اإلفصاح زلددات رغم
 حسُت،  التقصَت. أو التعدي من اإلسالمي ادلصرف براءة أو إبدانة احلكم من اكمُت دتكُت(

2913) 
 الكلية ابدلبادئ االلتزام من التأكد خالل من اإلسالمية الشريعة ومبادئ أبحكام الصارم االلتزام ضمان 

 .اإلسالمية ادلالية ادلؤسسات مبعامالت ادلتعلقة فصيليةالت األحكام وكذا للشريعة اإلسالمية،
 (2915)بوىراوة و بوكروشة،  .واالحًتاف وادلسائلة، الكفاءة النزاىة احلكم، يف االستقاللية حتقيق 
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 من ادلصرفية العمليات لصحة الشرعية الرقابة ذليئة الدينية الكفاءة الوقت نفس يف حتقيق الكفاءتُت 
 تؤثر فاحلوكمة .وادلستثمرين واإلدارة ادلسامهُت طلبات لتلبية ادلالية والتشغيلية الكفاءةالشرعية، و  الناحية
الرقابة  ىيئة وحوكمة اإلدارة حوكمة خالل من وذلك اإلسالمية ادلصارف على كفاءة مباشر بشكل
  .(2911)احلريب و عبيد هللا،  الشرعية

  غَت متعمد ومنع استمراره أو العمل على تقليلو تفادي وجود أخطاء متعمدة أو اضلراف متعمد كان أو
 .إذل أدىن قدر شلكن، وذلك ابستخدام النظم الرقابية ادلتطورة

  حتقيق االستفادة القصوى من نظم ااسبة وادلراقبة الداخلية، وحتقيق فاعلية اإلنفاق وربط اإلنفاق
 .ابإلنتاج

 ُت، والتأكد من كوهنم على درجة عالية من ضمان أعلى قدر من الفاعلية دلراقيب احلساابت اخلارجي
  (2913)األسرج،  االستقاللية وعدم خضوعهم ألية ضغوط من رللس اإلدارة أو من ادلديرين التنفيذيُت.

 دلركزىم  ادلديرين استغالل من واحلد ادلختلفة، ادلصاحل ذوي األطراف سلتلف بُت العالقات تنظيم
 خللق عادل لتقسيم هتدف أهنا أي الشخصية، ألىدافهم وفقا شأةادلن تسيَت يف ادلعلومات على وتوفرىم

 .)رجم، بوختالة، و سالويت( .األطراف سلتلف القيمة بُت
 خيلق وابلنتيجة اإلسالمية، البنوك إذل مدخراهتم إذل توجيو ويدفعهم ادلودعُت لدى والطمأنينة الثقة بعث 

  .(2913ج، )األسر  التقليدية البنوك الشديد مع التنافس من حالة
 وتعزيز النظامية والشرعية ادلتطلبات حتقق بكفاءة ادلعامالت تنفيذ عند اإلدارة مسؤولية حتديد 

 إذل ابإلضافة اخلارجي الشرعي والتدقيق اذليئة الشرعية، من الشرعي الرأي إبداء يف وادلوضوعية االستقاللية
 اإلسالمية. الشريعة ألحكام قاً طب ادلعامالت تنفيذ كفاءة رفع األسهم يف محلة أىداف حتقيق
 الشرعي والتدقيق اذليئات الشرعية أعضاء مبكافآت ادلتعلقة البياانت عن واإلفصاح الشفافية تدعيم 

 األرابح توزيع ونسب وادلسامهُت ادلودعُت بُت االستثمار ادلشًتك حبساابت ادلتعلقة وادلصروفات اخلارجي
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 اإلسالمية ادلالية ادلؤسسات ذلا تعرضت طادلا اليت واالستفسارات األسئلة عمليا على جتيب فإهنا وابلتارل
 (2913)النوابين،  االجتاه. ىذا من عملها يف ومت التشكيك

 . أمهية هيئة الرقابة الشرعية يف حوكمة ادلصارف اإلسمامية4
 ب ادلصاحل،ىم اإلدارة، رللس اإلدارة، ادلسامهُت وأصحا الشركات حوكمة بتطبيق ادلعنية إن األطراف   
 هتتم ابلرقابة مستقلة ىيئة وىي الشرعية و الرقابة ىيئة ىو طرف آخر فهناك اإلسالمية ادلصارف يف أما

)فرحان و قائد  .اإلسالمية للشريعة ادلصرف أعمال من مطابقة والتأكد لعمليات ادلصرف الشرعية
مية، البد من التطرق إليها بشيء ونظرا ألمهية ىذه اذليئة يف حوكمة ادلصارف اإلسال (2916عبدالقادر، 

 من التفصيل، كما يلي:
 مستوى يتم على الشرعية الرقابة ىيئة إن تعيُتطريقة تعيني و إهناء مهام هيئة الرقابة الشرعية: 1.4

 يف والكويت. البحرين عدا فيما ادلسامهُت من أو اإلدارة رللس من التعيُت جاء سواء اإلسالمية ادلصارف
 البحرين، يف أما العامة. اجلمعية توصية على بناء اإلدارة رللس قبل من الشرعية اذليئة يُتتع يتم الكويت
 .اإلدارة رللس من توصية على بناء العامة اجللسة يف التعيُت فيتم
 النموذج يف الشأن سواء أما ابلنسبة إلهناء مهام ىيئة الرقابة الشرعية فنالحظ غياب التعليمات هبذا   

 بوضوح نص الذي الوحيد البلد كان حيث البحرين ابستثناء اإلسالمية، ادلصارف مستوى يف أو ادلركزي
 .اإلدارة رللس من توصية إهناء اذليئة الشرعية بناء على على
 ىو الشرعية اذليئة أعضاء عدد فإن األمر غالب يف عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية و مؤهماهتم: 2.4
 ويًتك اإلسالمية، ادلالية للمؤسسات وادلراجعة ااسبة ىيئة معايَت يف ىو كما األقل على أعضاء ثالثة

 .اذليئة أعضاء عدد حتديد يف السلطة التقديرية اإلسالمية للمصارف
 ماليزاي، برواني، أندونيسيا، الباكستان يف ادلركزية الشرعية اذليئة ألعضاء العلمية للمؤىالت ابلنسبة أما   

 يف اإلسالمي، التمويل أو ادلعامالت رلال أو اإلسالمية الشريعة يف خبَتا يكون نأ جيب فإنو والبحرين
 ادلصارف تقدير إذل مًتوك فإن األمر ادلتحدة، وادلملكة العادلي، سنغافورة ادلارل ديب مركز يف أنو حُت
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 ابلصناعة ادلتعلق الشرعي احلكم يف خبَتا أن يكون العضو من يطلب الباكستان يف اإلسالمية. كما أنو
 أن عضو وىو قيد ادلاليزي على القانون نص ابلذكر اجلدير األقل. ومن على سنوات مخسة دلدة ادلصرفية
 .الدولة يف إسالمي مصرف أي يف شرعية ذليئة عضوا أن يكون ديكن ال ماليزاي يف ادلركزية الشرعية اذليئة

 (2912)إبراىي، حسن، حسن، و عرواين، 
 ديكن تلخيص مهام ىيئة الرقابة الشرعية يف النقاط اآلتية: الشرعية: مهام هيئة الرقابة 4.3
 أهنا من للتأكد هبا البنك يتعامل اليت ادلختلفة التمويلية والصيغ واالستفسارات ادلوضوعات مجيع دراسة -

 .اإلسالمية الشريعة أحكام مع تنسجم
 عمليات يف نطاق واقعة خسارة أي لبنكا لتحميل ادلؤيد الفقهي السند وجود من ابلتحقق اللجنة تقوم -

 .ادلشًتك االستثمار
 وادلتطلبات من ادلعامالت وغَتىا والتعليمات العقود لكل الشرعية الضوابط مراعاة من والقناعة التحقق -

 أحكام مع لتنسجم تعديلها يتم أو ادلوافقة عليها تتم شرعي زلظور أو مانع وجود وعدم ذلا اإلجرائية
 .الميةاإلس الشريعة

 وبيان العامة للبنك مراجعة ادليزانية فيو يتم منتهية سنة كل عن اللجنة قبل من سنوي تقرير إصدار -
 .هبا شرعية سلالفة أي إظهار وعدم ادلرفقة واإليضاحات واخلسائر األرابح

 اإلسالمية لشريعةأحكام ا بتطبيق اإلدارة التنفيذية م التزا يف رأريهم يبُت الشرعية الرقابة ىيئة من تقرير -
 .ادلصرفية األعمال على
 اإلسالمية البنوك بقانون االلتزام -
 (2913)حسُت،  اإلسالمية. الشريعة أحكام بتطبيق البنك التزام مدى عن ادلدققُت تقارير -

 معوقات و آليات تطوير حوكمة ادلصارف اإلسمامية 4.4
ضو رلموعة من العراقيل والصعوابت، ديكن إجيازىا  إن تطبيق مبادئ احلوكمة يف ادلصارف االسالمية يعًت    

 كما يلي:
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 اجلمع بُت الفتوى والتدقيق.  -
 تضارب الفتاوى بُت ادلنع واجلواز على صعيد ادلنتج الواحد. -
 غياب القانون ادللزم، ومن مت ضعف مبادئ ادلسؤولية وادلساءلة. -
 عدم استكمال التنظيم ادلؤسسي الالزم. -
 (2919)مشعل،  اساس الفتوى وليس على أساس اجلودة.شلارسة ادلنافسة على   -
آليات واسًتاتيجيات لتفعيل احلوكمة يف  لذلك ىناك العديد من اجلهوذ ادلبذولة من خالل وضع   

 :ادلصارف اإلسالمية يف النقاط التالية
ألدوات العمل على أتسيس ادلزيد من مؤسسات البنية التحتية الداعمة للمصارف اإلسالمية كإحدى ا - 

 .الداعمة دلتطلبات احلوكمة
إنشاء رللس أعلى للفتوى يتكون من صفوة الشيوخ والعلماء واخلرباء ذوى ادلعرفة الرفيعة أبحكام الشرع   -

 .وابدلعامالت ادلصرفية، ليساىم يف إثراء القرارات الشرعية
نظيمية مبا يبتعد عن أي تدليس أو تفصيل العقود وحتديد شروطها وأحكامها بدقة من الناحيتُت الدينية والت  -

 .جهالة أو غرر
 اإلمكان، ابإلضافة قدر وزلاسبيا مصرفيا و ماليا أتىيال الشرعية والرقابة الفتوى ىيئات أعضاء أتىيل -
 ويكون فيها، والطرق ااسبية تنفيذىا، وآليات ادلالية ابدلعامالت إدلام ذوي ليكونوا الشرعي، التأىيل إذل

 صحيحا. ادلعامالت لكت على حكمهم
 واستقاللية والنزاىة، وابإلخالص القوًن الشرعي ابلسلوك الشرعية والرقابة الفتوى ىيئة عضو اتسام -

اذليئة  ىذه فتاوى على وادلصداقية الدقة إضفاء على األكرب األثر لو الشرعية والرقابة الفتوى ىيئة أعضاء
 الشرعية.

 يف سواء العامة، اجلمعية قبل من ومعلومة زلددة الشرعية اذليئات ألعضاء ادلالية ادلكافآت تكون أن -
 عند إال ادلكافآت ىذه تتغَت ال االجتماعات، وأن بعدد مرتبطة شهرية مكافأة أو مقطوع مبلغ شكل
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 عن إفادة العامة للجمعية الشرعية اذليئة أعضاء يرفعو الذي التقرير يتضمن أن التجديد، كما ينبغي
 للمؤسسة التنفيذية اإلدارة أعضاء سلتلف من أو االستثمار أمُت من عليها حصلوا اليت يةادلال ادلكافآت
 .عليو صادقوا شلا يتأكدوا حىت رلال التصكيك يف العاملة

 يف الشرعية الرقابة وضع لتطوير ضرورة اخلارجي، الشرعي والتدقيق الفتوى )التشريع( بُت الفصل -
 ادلتعارضة، الوظائف بُت والفصل السلطات بُت الفصل حتقيق يثح من اإلسالمية ادلالية ادلؤسسات
)انصر و بن زيد،  وادلارل. الشرعي التدقيق شلارسة أساسها على اليت ديكن ادلعايَت واستقرار ثبات ولضمان

 (2913دور احلوكمة يف إدارة سلاطر الصكوك اإلسالمية ، 
 خادتة:

إلسالمي كـ: البنوك اإلسالمية، مؤسسات الوقف، مؤسسات االقتصاد ا لقد تبُت بشكل واضح أن   
ومؤسسات الزكاة...ىي ملزمة بًتشيد عملية تسيَتىا والقيام أبنشطتها بقدر من الشفافية وادلصداقية وتعزيز 
نظم الرقابة هبا... ولعل نظام احلوكمة يكفل ذلا حتقيق ذلك. حيث أن العمل اإلداري يف اإلسالم حيث 

بتسيَت شفاف ونزيو، يرتكز على الصدق واألمانة والعدل واألخالق، وحيقق ادلؤسسات على القيام 
مسؤولية اجتماعية دتكن من تقوية العالقات مع ايط الداخلي واخلارجي للمؤسسة اإلسالمية، ويسمح 

و وجود نظام حوكمة البنوك اإلسالمية يساعد على توفَت الثقة و   بتحسُت وتفعيل مستوى األداء.
الشفافية الفعالة و السليمة للعمليات ادلصرفية اإلسالمية، و يهدف إذل حتسُت كفاءة و أداء  السالمة و

األعمال ادلصرفية اإلسالمية كما يؤدي إذل مكافحة الفساد، كما أن البنوك اإلسالمية يف أمس احلاجة 
تطابق وصفها لتطبيق مبادئ احلوكمة أكثر من غَتىا القًتان امسها بكلمة اإلسالمية أي جيب أن ي

 ابإلسالمية مع حقيقة عملها و التزامها مببادئ الشريعة اإلسالمية.
ىذا ما قامت بو العديد من البنوك اإلسالمية عرب معظم دول العادل، من خالل تبٍت معايَت للحوكمة 

 تاخلدما رللسمستعينة يف ذلك ابدلؤسسات ادلتخصصة يف إصدار ادلعايَت و ادلبيادئ و اإلرشادات كـ: 
، (AAOIFI)اإلسالمية  ادلالية للمؤسسات وادلراجعُت ااسبُت ، مجعية(IFSB)اإلسالمية  ادلالية
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السيولة  إدارة ،مركز(IIFM)الدورل  اإلسالمي ادلال ،سوق(IIRA)الدولية  اإلسالمية التصنيف وكالة
(LMC.و غَتىا ..... 

نوع من احلوكمة ابعتبار اآلليات األخرى صلدىا نفسها تعترب ىيئة الرقابة الشرعية اآللية اجلديدة يف ىذا ال   
يف حوكمة البنوك سواءا كانت بنوك تقليدية أو إسالمية  إال انو جيب الفصل بُت الفتوى والتدقيق من قبل 

ىذه اذليئة، كما يستدعي تكوين متخصصُت يف رلال التدقيق الشرعي و يف رلال الصَتفة اإلسالمية 
 ات ادلتوفرة وتكوينهم بصفة دورية و مستمرة،...عموما، و تطوير الكفاء

 ادلراجع:
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 : ملخص
 الشمول  ادلايل ان اىل الدراسة توصلت وقد ، مجهورية مصر العربيةىدفت الدراسة اىل معرفة واقع الشمول يف      
 والتأمني واالئتمان وادلدفوعات وادلدخرات ادلعامالت مثل معقولة وأبسعار متطورة مالية ومنتجات خدمات تقدمي يوفر

 ادلايل الشمول عجلة تسريع عملت على كما أن مصر  ومسؤولة، مستدمية بطريقة ادلختلفة ادلالية اخلدمات من وغريىا
 وادلتوسطة، الصغريةو  الصغر متناىية للشركات خاصة التمويل إىل الوصول حتسنيمن خالل  التنموية اسرتاتيجيتها يف

 الوصول فرص لتعزيز اللزمة التحتية البنية وتوفري ادلايل، ادلستهلك ومحاية ادلالية، األمية وزلو ادلالية، الثقافة وتعميق ونشر
 .الثقافة ادلالية نشر يف للمسامهة التعليمية للمؤسسات وادلالية االقتصادية القدرات لتعزيز إضافة ادلالية، للخدمات

 .ادلايل الشمول ادلالية، اخلدمات التنمية والنمو ، ادلايل، الشمولكلمات مفتاحية: 
 .JEL  :I22 ،G2 ،G023 اتتصنيف

Abstract:   

The study aimed to know the reality of inclusion in the Arab Republic of 

Egypt, and the study found that financial inclusion provides the provision of 

advanced financial services and products at reasonable prices such as 

transactions, savings, payments, insurance, credit and other various financial 

services in a sustainable and responsible manner, and that Egypt has worked to 

accelerate financial inclusion. In its development strategy by improving access 

to finance, especially for micro, small and medium-sized companies, spreading 

and deepening financial literacy, financial literacy, financial consumer 

protection, and providing the necessary infrastructure to enhance access to 
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financial services, in addition to enhancing the economic and financial 

capabilities of educational institutions to contribute to spreading culture 

Financial, 

Keywords: Financial inclusion , development and growth, financial 

services, financial inclusion, Arab countries 

JEL Classification Codes: I22  ، G2  ، G023. 
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 مقدمة:  .1
نظرا للعالقة الوثيقة بني الشمول ادلايل واالستقرار ادلايل والنمو االقتصادي والتنمية ادلستدامة، ونظرا 

يل على اجلانب االجتماعي من حيث االىتمام مبحدودي الدخل، وبفئات زلددة من ألثر الشمول ادلا
اجملتمع مثل ادلرأة والشباب، إىل جانب الرتكيز على دعم وصول ادلشروعات متناىية الصغر والصغرية 
وادلتوسطة للخدمات ادلالية ودرلها ابلقطاع ادلايل الرمسي، وتشجيع توظيف التقنيات ادلالية احلديثة 
لتعزيز الشمول ادلايل، ونشر ثقافة التمويل ادلسؤول يف العمل ادلصريف، تطور واىل حد بعيد يف السنوات 
االخرية االىتمام ادلتزايد الذي ابتت حتظى بو القضااي ادلتعلقة بتعزيز الشمول ادلايل من قبل صانعي 

حتدايت الفقر والبطالة  السياسات يف الدول العربية، األمر الذي من شأنو أن يساعد على مواجهة
 النهوض اصبحت تسعى اىل  مبا فيها مجهورية مصر العربية العربية وإرساء العدالة االجتماعية، فالدول

 فرص تعزيز التنموية تتمثل أمهها يف األىداف من عدد لتحقيق وادلتوسطة الصغرية ادلشروعات بقطاع
ادلستدامة، وعلى ىذا  التنمية أىداف حتقيق إىل إضافة البطالة، معدالت خفض ،و االقتصادي النمو

 االساس تتحدد اشكالية ورقتنا البحثية كالتايل :
 ؟العربية  مصرمجهورية ما واقع الشمول ادلايل يف 

 فرضيات الدراسة :
 حتقيق النمو االقتصادي الشامل؛وزلاربة الفقر ويعمل على  ةيساىم يف التقليص من البطالالشمول ادلايل  -
 تطوير الشمول ادلايل هبا.ا هتدف اىل من خالذل وبرامج مبادرات بعدةقامت  مصر  -

 أمهية الدراسة : 

mailto:الإيميل.rafikasebbagh@yahoo.fr
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اىم زلاورىا االساسية اليت تسعى لتطويرىا لتحقيق  من واحدا ادلايل الشمول رلموعة العشرين اعتربت      
ا اذلدف دلواكبة التطورات ،ذلذا يتوجب على الدول العربية ان ال تكون مبنأى عن حتقيق ىذ التنمية ادلستدمية 

االقتصادية اليت يشهدىا االقتصاد العادلي ،ذلذا ىدفنا معرفة اجلهود ادلبذولة لتطوير الشمول ادلايل ،وما ىي 
 النتائج احملققة هبذه الدول .

 منهجية الدراسة :
ول ادلايل يف زلاولة منا لإلجابة على االشكالية  سنتناول يف احملور االول أىم االسس النظري للشم

لنعرج واقع وآفاق الشمول ادلايل يف الوطن العريب بعد ان نكون قد قدمنا حملة عن واقع الدول العربية اقتصاداي 
 من خالل التطرق اىل رلموعة من ادلؤشرات االقتصادية.

 احملور االول : االطار النظري للشمول ادلايل 
لقي  واالجتماعية االقتصادية التنمية وحتقيق ومكافحة رالفق من احلد يف ادلايل نظرا ألمهية االشتمال     

اىتماما بليغا من سلتلف الدول سوءا ادلتقدمة منها او النامية ،ويف ىذا احملور سنحاول التعرف على اىم 
 االسس النظرية للشمول ادلايل.

 تعريف الشمول ادلايل : .1
صحاب الدخل ادلنخفض والشركات اىل يعرف الشمول ادلايل بكونو امكانية وصول االفراد مبا فيهم أ -

رلموعة واسعة من اخلدمات ادلالية الرمسية ذات جودة عالية )مدفوعات ،حتويالت ،ادخار ، اقراض 
،أتمني ..اخل)،يتم توفريىا بطريقة مسؤولة ومستدامة من قبل رلموعة متنوعة من مقدمي اخلدمات ادلالية 

 1عقولة؛يف بيئة قانونية وتنظيمية مناسبة وبتكلفة م
يعين الشمول ادلايل أن األفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إىل منتجات وخدمات مالية مفيدة  -

ويتم تقدميها  -ادلعامالت وادلدفوعات وادلدخرات واالئتمان والتأمني -وأبسعار ميسورة تليب احتياجاهتم
 .2ذلم بطريقة تتسم ابدلسؤولية واالستدامة

 :3وهي ادلايل الشمول عليها يرتكز اليت االساسية احملاور مالحظة ميكن قةالساب التعاريف خالل من
 وقرب ومنظمة، رمسية مالية خدمات توفري خالل من ادلالية واخلدمات ادلنتجات على احلصول -

 التكاليف؛ حتمل على والقدرة ادلسافة،
 الضائقة مع لتعاملوا للمستقبل والتخطيط فعال، بشكل االموال ادارة  خالل من ادلالية القدرة -

 االستخدام؛ والتكرار  ومدة  االنتظام خالل من ادلالية واخلدمات ادلنتجات استخدام ادلالية؛
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 من اخلدمات وجتزئة العمالء، الحتياجات مصممة اهنا حيث ادلالية من وادلنتجات اخلدمات جودة -
 اجملتمع؛ فئات جلميع تطويرىا أجل

 االستقرار  يسودىا بيئة يف ادلالية واخلدمات ادلنتجات تقدمي انضم بغرض الفعالني والرقابة التنظيم -
 .ادلايل

 مرتكزاته : .2
 :وىي ادلايل، الشمول عليها يرتكز أساسية زلاور عدة ىناك
والقدرة  ادلسافة، وقرب ومنظمة، رمسية مالية خدمات توفر :ادلالية واخلدمات على ادلنتجات احلصول  -

 التكاليف؛ حتمل على
 ادلالية؛ الضائقة مع والتعامل للمستقبل والتخطيط فعال، بشكل األموال إدارة :ادلالية  القدرة  -
 االستخدام؛ ومدة والتكرار، االنتظام، :ادلالية واخلدمات ادلنتجات استخدام  -
 أجل من اخلدمات وجتزئة العمالء، الحتياجات مصممة اخلدمات :ادلالية وادلنتجات اخلدمات جودة  -

 اجملتمع؛ فئات ميعجل تطويرىا
 االستقرار يسودىا بيئة يف ادلالية واخلدمات ادلنتجات تقدمي ضمان بغرض الفعالتني والرقابة التنظيم  -

 4.ادلايل
 :أمهية الشمول ادلايل  .3

 تتمثل أساسا يف :
ي الشمول ادلايل يساعد على حتسني الظروف ادلالية ورفع مستوى معيشة الفقراء كما يؤدي إىل قطاع عائل -

وقطاع أعمال صغرية أكثر قوة: من خالل التنمية ادلالية اليت تدعم االستقرار االجتماعي والسياسي، شلا 
 يؤدي بدوره إىل زايدة استقرار النظام ادلايل؛

حيسن من كفاءة عملية الوساطة بني الودائع واالستثمارات، فضال عن زايدة نصيب القطاع ادلايل الرمسي   -
الرمسي مبا يدعم فاعلية السياسة النقدية ويالحظ أن تنوع زلافظ األصول  على حساب القطاع غري

 .وااللتزامات يعزز من توزيع ادلخاطر وتفادي تركزىا
يزيد الشمول ادلايل من القدرة على تطبيق قواعد محاية ادلستهلك، وذلك نظرا ألن معظم مستخدمي  -

 .احلماية اخلدمات ادلالية غري الرمسية ال يتمتعون بقدر كايف من
 يعزز النزاىة ادلالية الثقة يف ادلؤسسات ادلالية والنظام ككل؛ -
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يزيد الشمول ادلايل من القدرة على تطبيق قواعد محاية ادلستهلك، وذلك نظرا ألن معظم مستخدمي  -
 .اخلدمات ادلالية غري الرمسية ال يتمتعون بقدر كايف من احلماية

 :الشمول ادلايلأهداف  .4
 :5دولة ألي ادلايل للشمول الوطنية لالسرتاتيجية سةالرئي األهداف من

توحيد  خالل من وذلك ادلالية واجملتمعات اخلدمات إىل اجملتمع فئات كافة واستخدام وصول تعزيز -
 منها عليها، واالستفادة احلصول وكيفية ادلالية اخلدمات أبمهية ادلواطنني لتعريف ادلشاركة، اجلهات كافة جهود

 واالجتماعي؛ االستقرار ادلايل وحتقيق واالقتصادية، الجتماعيةا ظروفهم لتحسني
 ؛ابالسرتاتيجية ادلشاركة األطراف كافة تعاون خالل من ادلثلى ابلطرق ادلايل والتثقيف الوعي نشر -
ابخلصوص  والتعليمات السياسات إعداد خالل من ادلالية اخلدمات مستهلكي حقوق ومحاية تعزيز -

 وواجباهتم؛ حبقوقهم واحملتملني احلاليني ادلالية دلؤسساتا مع ادلتعاملني وتعريف
 .للمواطنني ادلعيشية الظروف حتسني هبدف التمويل مصادر إىل الوصول تسهيل -

 ةمجهورية مصر العربي احملور الثاين : واقع الشمول ادلايل يف 
  واقعو يف مجهورية مصر العربية .على واقع الشمول ادلايل يف الدول العربية لنعرج اىل  ارأتينا ان نقدم اطاللة

 لشمول ادلايل يف الدول العربية :ا .1
 (2212-2211( : مؤشرات الشمول ادلايل يف الدول العربية ابلنسبة ادلئوية )01اجلدول رقم )

 مؤشرات الشمول ادلايل يف الدول العربية 2011 2017
 سنة 15الية اىل امجايل السكان البالغني فوق نسبة االفراد الذين ميتلكون حساابت يف ادلؤسسات ادل 22.3 37.2
 سنة 15نسبة االفراد الذين ميتلكون حساابت اقرتاض اىل امجايل السكان البالغني فوق  4.8 5.4
 سنة 15نسبة االفراد الذين ميتلكون حساابت ايداع اىل امجايل السكان البالغني فوق  6.2 8.7
 سنة 15طاقات ائتمان اىل امجايل السكان البالغني فوق نسبة االفراد الذين ميتلكون ب 5.6 4.6
نسبة االفراد الذين لديهم النفاذ اىل اخلدمات ادلالية عرب االنرتنت واذلاتف احملمول اىل امجايل السكان   - 5.7

 سنة 15البالغني فوق 
ة مشروع قائم اىل نسبة االشخاص الذين لديهم حساابت اقرتاض بغرض انشاء مشروع جتاري او توسع 5.1 5.5

 امجايل السكان البالغني
نسبة االشخاص الذين لديهم حساابت ادخار بغرض بدء أو تشغيل أو توسعة مشروعات اىل امجايل  8.8 7.4

 السكان البالغني
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 .383 التقرير العريب ادلوحد ،صادلالحق االحصائية "،صندوق النقد العريب: "ادلصدر : 
( بفعل اجلهود 2017-2001دلايل يف الدول العربية حتسنا خالل الفرتة )شهدت مستوايت الشمول ا     

ادلبذولة يف ىذا الصدد ،اليت سامهت يف زايدة نسبة السكان ادلشمولني ماليا يف الدول العربية على مستوى 
يف ادلؤسسات ادلالية من  عدد من ادلؤشرات، حيث ارتفع عدد السكان البالغني الذين ميتلكون حساابت

. كما ارتفعت نسبة السكان البالغني الذين لديهم  2017عام   %37.2اىل  2011عام  22.3%
. كما 2017يف عام  % 5.4اىل  2011يف عام  % 4.8حساابت اقرتاض يف ادلؤسسات ادلالية من 

 2011يف عام  % 6.2لية من ارتفعت نسبة السكان البالغني الذين لديهم حساابت ايداع يف ادلؤسسات ادلا
 2017.6يف عام  % 8.7اىل 

 2212الدول العربية والعامل ابلنسبة ادلئوية  مصر و مؤشرات الشمول ادلايل يف( : 24اجلدول رقم )

 .390 ، ص2019التقرير العريب ادلوحد ،ادلالحق االحصائية "،صندوق النقد العريب: "ادلصدر : 
التحسن ادلشار اليو سابق التزال ادلنطقة العربية اقل ادلناطق اجلغرافية من حيث مستوايت الشمول  رغم     

عكس اجلمهورية العربية ادلصرية اليت حققت قفزة نوعية  ادلايل على مستوى عدد من ادلؤشرات ذات العالقة .
 ع من التفصيل يف ما سيأيت.يف مؤشرات الشمول ادلايل ،وىذا ما حناول التعرف عليو بنو 

 

نسبة االفراد الذين 
لديهم النفاذ اىل 
اخلدمات ادلالية عرب 
االنرتنت واذلاتف 
احملمول اىل امجايل 
السكان  البالغني فوق 

 سنة 15

نسبة االفراد الذين 
ميتلكون بطاقات 
ائتمان اىل امجايل 
السكان البالغني فوق 

 سنة 15

نسبة االفراد الذين 
ميتلكون حساابت 
ايداع اىل امجايل 
السكان البالغني 

 سنة 15فوق 

نسبة االفراد الذين 
ميتلكون حساابت 
اقرتاض اىل امجايل 
السكان البالغني 

 سنة 15فوق 

ين نسبة االفراد الذ
ميتلكون حساابت يف  
ادلؤسسات ادلالية اىل 
امجايل السكان البالغني 

 سنة 15فوق 

 

 مصر 32.8 6.3 6.2 3.3 2.7
 الدول العربية 37.2 5.4 8.7 4.6 5.7

 العامل 68.5 10.8 26.7 18.4 24.9
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 واقع الشمول ادلايل يف مصر :  .2
 ادلايل وبرامج للشمول اسرتاتيجيات من خالل اطالق  تسعى مصر اىل حتسني مؤشرات الشمول ادلايل

 والصغرية الصغر متناىية للشركات خاصة التمويل إىل الوصول حتسني أولوايهتا أىم بني من تستهدف
 اللزمة التحتية البنية وتوفري ادلايل، ادلستهلك ومحاية ادلالية، األمية وزلو ادلالية، الثقافة وتعميق ونشر وادلتوسطة،

 الوصول فرص لتعزيز
 الثقافة نشر يف للمسامهة التعليمية للمؤسسات وادلالية االقتصادية القدرات لتعزيز إضافة ادلالية، للخدمات

 7.ادلالية
-2224ل  يف مصر خالل الفرتة )الف اب 122 للك الصراف االيلماكنات ( : 24الشكل رقم )

2213) 

 
 من اعداد الباحثتني استنادا اىل احصائيات البنك العادلي.ادلصدر : 

 صراف آيل ماكنة 2018سنة  20حوايل اىل  2004سنة  حوايلابلنسبة دلاكينات الصراف ارتفعت من 
ي ادلصري وجو أولوية قصوى دللف نظم الدفع وىنا جتدر االشارة اىل ان البنك ادلركز  الف ابلغ. 100لكل 

واخلدمات ادلصرفية الرقمية ،وذلك عمال على دع استخدام الوسائل والقنوات االلكرتونية يف الدفع بديال عن 
 .8اوراق النقد
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 (2213-2211ل  خالل الفرتة )الف اب 1222 لالبنوك التجارية لك االيداع يف( : 24الشكل رقم )

 
 اعداد الباحثتني استنادا اىل احصائيات البنك العادلي. منادلصدر : 

الف مودع سنة  541,62اىل  2011الف مودع سنة  351,84ارتفع عدد ادلودعني يف مصر من 
. لقد مت اختيار مصر يف ادلبادرة العادلية للشمول ادلايل اىل جانب الصني وادلكسيك ،وذلك نظرا اىل 2019

مليون مواطن ابلغ ابلنظام ادلايل الرمسي وفقا للدراسة ادلعدة من قبل  44و ان مصر متلك القدرة على ضم حن
 9البنك الدويل. 
 (2213-2224ل  خالل الفرتة )الف اب 122 ل( : فروع البنوك التجارية لك24الشكل رقم )

 
 من اعداد الباحثتني استنادا اىل احصائيات البنك العادلي.ادلصدر : 

فروع  7اىل حوايل  2004فروع سنة  ثالثةألف ابلغ من حوايل  100لتجارية لكل ارتفع عدد فروع البنوك ا
فباإلضافة اىل اىتمام مصر بزايدة الفروع تعمل على تطوير عدد من ادلنتجات ادلصرفية اليت  .2019مع هناية 

 10لية احلديثة .تعتمد يف ادلقام االول على وصول اخلدمات ادلالية وادلصرفية عن طريق استخدام التقنيات ادلا
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-2225ل  خالل الفرتة )الف اب 1222 لالبنوك التجارية لك ادلقرتضون من( : 24الشكل رقم )
2213) 

 
 من اعداد الباحثتني استنادا اىل احصائيات البنك العادلي.ادلصدر :  

ض مقرت  123اىل  2005مقرتض سنة  39ابلغ من  1000ارتفع عدد ادلقرتضون من البنوك التجارية لكل 
مقارنة  7102ابدلئة عام  33حيث ارتفع عدد من ميتلكون حساابت من البالغني يف مصر اىل  ،2019سنة 

 .7101ابدلئة يف عام  01بنسبة 
 جهود البنك ادلركزي ادلصري لتعزيز الشمول ادلايل : .3

 :ثالثة زلاور  وضع البنك ادلركزي خطة عمل داخلية لتعزيز الشمول ادلايل من خالل          
 هتيئة بيئة االعمال : - أ

 العمل على هتيئة بيئة تشريعية وبنية حتتية مالية وتقنية مناسبة ؛ -

 حتقق احلماية ادلالية للمستهلك واالىتمام ابلتثقيف والتوعية ادلالة ،ونشر اخلدمات ادلالة الرقمية  ؛ -

 لشباب ؛تطوري خدمات ومنتجات مالية تليب احتياجات كافة فئات اجملتمع وخاصة ادلرأة وا -

ام البنك ادلركزي ادلصري، إبصدار فقد قاالىتمام بدعم وتطوير ادلشروعات الصغرية وادلتوسطة ومتناىية الصغر .
العديد من التعليمات الرقابية اليت استهدفت تعزيز الشمول ادلايل، فضاًل عن العمل على تطوير البنية ادلالية التحتية، 

حملدودي ومتوسطي الدخل أبسعار عائد سلفضة ومتناقصة، كما أطلق العديد  ومنها إصدار مبادرة التمويل العقاري
من ادلبادرات إلاتحة التمويل الالزم للشركات متناىية الصغر والصغرية وادلتوسطة، من أمهها إلزام البنوك بزايدة حجم 

لكل بنك حبلول عام ٪ من إمجايل زلفظة التسهيالت االئتمانية 71االئتمان ادلوجو لتلك الشركات ليصل إىل 
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، وذلك مع إصدار تعريف موحد على مستوي القطاع ادلصريف للمشروعات متناىية الصغر والصغرية 7171
 ةوادلتوسط

 

 : قياس البياانت - ب
وتتضمن انشاء قاعدة بياانت شاملة مقسمة حسب النوع لقياس مستوايت الشمول ادلايل ،وذلك ابلنسبة 

 .الصغرية وادلتوسطةلالفراد والشركات متناىية الصغر و 
: بتطبيق الشمول ادلايل على مستوى اجلمهورية وحتت قيادة البنك  التنسيق بني اجلهات ادلعنية - ت

 11ادلركزي ادلصري.
 اخلامتة :

يؤثر الشمول ادلال اجيابيا على االستقرار ادلايل والنمو االقتصادي، وكذا  أن اىل دراسةاللقد خلصت      
يف مواجهة حتدايت الفقر والبطالة دور مهم  شمول ادلايللل دلستدامة، كما أنيساىم يف حتقيق التنمية ا

والتنمية، وىو ميثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من أتثري التقلبات االقتصادية وادلالية، كما أن 
ستثمار، وحتقيق حتقيق الشمول ادلايل يدعم اجلهود اليت تقوم هبا الدول لتطوير البنية التحتية، وتشجيع اال

االستدامة ادلالية دلواجهة حتدايت البطالة، خاصة أن تعزيز الشمول ادلايل، ينعكس إجيابيا بني الشباب، 
ابإلضافة إىل تعميق القطاع ادلايل وادلصريف وتعزيز استقراره وسالمتو وتقوية دوره يف خدمة مساعي النمو 

ادلركزي ادلصري اىتماما كبريا بدعم الشمول ادلايل آخذا ل، وعلى ىذا االساس يويل البنك االقتصادي الشام
التنمية ادلستدامة يف اطار  ةعلى عاتقو مسؤولية تنسيق اجلهود  الوطنية الساعية اىل حتقيقو من خالل اسرتاتيجي

ونشر الثقافة ادلالية  مصر من الدول اليت تسعى جاىدة من أجل زايدة الوعي ادلايل،ف12 7131رؤية مصر 
أىم  وجتدر االشارة اىل أن بتبين مشروع رفع نسب االدخار ،وزايدة رايدة االعمال؛ تلف فئات اجملتمع،بني سل

قياس ىي االىتمام ب احملاور اليت اعتمدىا البنك ادلركزي ادلصري للعمل على رفع معدالت الشمول ادلايل
 لتحليل النتائج واكتشاف الفجوات. مستوى الشمول ادلايل
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 :ملخص
لوجيا االتصاالت وعلى رأسها االنًتنيت أوجب استحداث وسائل دفع جديدة تتواءم مع م االستخدام ادلتزايد لتكنو أما

والتحول من استعمال وسائل الدفع التقليدية إىل وسائل دفع حديثة من بطاقات بنكية مبختلف أشكاذلا  ىذا التطور
ا مجيع األطراف ادلتعامل هبا، من من بطاقة دفع ، بطاقات االئتمان والبطاقات الذكية وغريىا،واليت يستفيد من مزاايى

جهة أخرى فقد تطورت أنظمة العمل سواء ابلنسبة لنشاطات ادلؤسسات أو احتياجات األفراد، إذ مت التحول من 
ادلعامالت التجارية التقليدية إىل معامالت جتارية إلكًتونية و ىو ما يعرف ابلتجارة اإللكًتونية وذلك ابالعتماد على 

 ديثة،هتدف ىذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على  واقع البطاقات البنكية يف اجلزائروسائل الدفع احل
 :  البطاقة البنكية،  بطاقة االئتمان، البطاقات الذىبية...الكلمات املفتاحية

 JEL  : E49 اتتصنيف
Abstract: 

 With the growing and increasing use of communications technology and in 

particular the Internet; develop to new payment methods, and changed from 

using traditional payment methods to modern bank card payment methods (in 

various forms of credit card payment chip cards and other cards that take 

advantage of the needs of individuals ), The shift from traditional to modern, 

electronic methods, known as electronic commerce and this based on modern 

payment methods. Our article sheds light on the use of bank cards 

Keywords: bank cards; credit card; golden cards . 
JEL Classification Codes: E49. 
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 . مقدمة: 1
بذلت اجلزائر يف إطار إصالح منظومة ادلصرفية العديد من اإلصالحات منذ االستقالل من قوانني 

اجلزائر إلكًتونية من خالل قدمت مشروع  2113وتعديالت لتتماشى مع التطورات العادلية ، ويف عام 
اإلدارة اإللكًتونية ،حيث يعترب قطاع البنوك من ادلؤسسات اليت ابشرت للتطبيق عن طريق تقدمي خدمات 
مالية إلكًتونية لزابئنها من بينها إصدار بطاقات بنكية للتعامل التجاري هبا حيث انتشرت بطاقات دولية 

احمللية اليت تتمثل يف البطاقات ما بني البنوك بنوعها  الكالسيكية  منها فيزا كارد وماسًت كارد ابإلضافة إىل
 والذىبية.

 يف اجلزائر ؟ CIBشلا سبق ديكن طرح التساؤل التايل: ما مدى انتشار البطاقات 
 ولإلجابة على اإلشكالية مت وضع لفرضيات التالية:

ى إىل إجياد وسائل دفع تعتمد على نتج عن التعامل بوسائل الدفع التقليدية العديد من العيوب شلا أد -
 تقنيات احلديثة يف اجملال ادلصريف.

 يف اجلزائر.  CIBتطور يف حجم اإلصدار بطاقة 2119- 2116عرفت الفًتة  -
 أهداف البحث:

تتطرق إىل واقع الدفع اإللكًتوين يف اجلزائر من خالل تسليط الضوء على بطاقة الدفع فيما بني البنوك -
"CIB .بنوعيها" 

 .2119إىل  2116معرفة تطور حجم إصدار بطاقة الدفع فيما بني البنوك خالل الفًتة -
 ادلنهج ادلتبع: مت إتباع ادلنهج الوصفي التحليلي يف دراسة ادلوضوع.

 العوامل املؤدية للتطوير وسائل الدفع .2
رلموعة من العوامل  لقد ساعد على تطور وسائل الدفع وحتوذلا من الشكل التقليدي إىل الشكل اإللكًتوين

  :(349، صفحة 2116)عبابسة،  أمهها
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ابلرغم من ادلزااي اليت تتميز هبا وسائل الدفع التقليدية  تراجع فعالية وسائل الدفع التقليدية: 1.2
 من حيث تسهيل ادلعامالت، إال أن ىذه األخرية تتضمن العديد من النقائص من بينها:

 كال الطرفني يقيد احلرية ادلعامالتية.انعدام ادلالئمة : فاحلاجة الشخصية ل-
عدم إجراء ادلدفوعات يف الوقت احلقيقي، حيث أن ادلدفوعات التقليدية ال تتم يف الوقت احلقيقي -

ويتوقف التأخري يف التحقق الفعلي على نوعية السداد فادلدفوعات ابلشيكات تستغرق إىل ما يصل إىل 
 أسبوع.

أن تزور والشيكات والكمبياالت والسندات ألمر، ديكن أن تسرق أو انعدام األمن، فالتوقيعات ديكن -
 تضيع والتجار ديكن أن يلجأ للغش واالحتيال مبختلف األشكال.

ارتفاع تكلفة ادلدفوعات، حيث أن كل معاملة تكلف مبلغا اثبتا من ادلال، وابلنسبة للمدفوعات الصغرية -
من جهتها تعاين من ارتفاع تكاليف معاجلة الشيكات تغطي ابلكاد تكاليف ادلصروفات، فالبنوك مثال 

 ذات ادلبالغ الصغرية نظرا لتعددىا ابإلضافة إىل تكاليف عملية ادلقاصة.
 التوجه حنو التجارة اإللكرتونية2.2

منذ التسعينيات القرض ادلاضي دتت االستفادة من اإلمكانيات اذلائلة الستعمال شبكة األنًتنت يف 
ت التجارية على نطاق واسع، وىو ما أطلق عليو اصطالحا ابلتجارة اإللكًتونية واليت التسويق وادلعامال

ديكن تعريفها أبهنا " العمليات التجارية اليت تتم عرب ادلبادالت اإللكًتونية ، حيث أصبحت شبكة 
الفرصة  األنًتنت سوقا مفتوحا للشراء والبيع، فيمكن للتجار اإلعالن عن سلعتو ابلصوت  والصورة ولديو

إلجراء مقارنة بني كل السلع ادلتاحة يف كل أضلاء العامل وللمشًتي أن خيتار ما يريده وتصلو السلعة إىل 
 منزلو.

وبذلك استدعت الضرورة إىل استحداث وسائل دفع تكون مالئمة لطبيعة ومتطلبات التجارة 
والتجارة اإللكًتونية وابلتايل  اإللكًتونية وقد استفادت الشركات بدورىا نتيجة لظهور شبكة األنًتنت
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وسائل السداد اإللكًتونية من اطلفاض التكاليف مقارنة بطريقة إرسال الفواتري الورقية مث بعد ذلك 
 .(163، صفحة 2112)حجازي،  إجراء تسليم ادلدفوعات

 ظهور منظمات ومؤسسات مالية عاملية يف جمال املدفوعات  3. 2
وسائل الدفع اإللكًتوين ظهور منظمات ومؤسسات عادلية أصبحت من بني العوامل ادلساعدة يف انتشار 

رائدة يف إنتاج وتسويق ىذه الوسائط دلختلف بلدان العامل واجلهات ادلصدرة للبطاقات البنكية واليت تعد 
 أشهر وسائل الدفع اإللكًتوين .

 .وسائل الدفع اإللكرتوين: 3
عاالت التجارية فبعدما كانت تتم ورقيا أصبحت تتم أحدثت ثورة تكنولوجيا ادلعلومات تغري جذري يف ادل

إلكًتونيا يف ظل توفر شبكة األنًتنت وبتوفر وسائل دفع إلكًتونية تتماشى والتطور الذي يشهده 
 العامل.

 : بطاقة االئتمان1.3
ىي بطاقة بالستيكية صغرية احلجم شخصية، تصدرىا ادلصارف أو منشات التمويل الدولية دتنح     

اص ذلم حساابت مصرفية وىي من أشهر اخلدمات ادلصرفية احلديثة، ومبوجب ىذه البطاقة لألشخ
يستطيع ادلتعامل احلاملني ذلذه احلصول على ائتماان رلانيا متفق عليها مع ادلصرف، يقومون سداده بعد 

عن كوهنا مدة، ويطلق لفظ بطاقة االئتمان، واليت تعرب عن لفظ ائتمان واعتماد، وىذه البطاقة فضال 
أداة للوفاء أو الدفع مثل بطاقة ضمان الشيك، فإهنا دتنح حاملها ائتمان مصرفيا قصري األجل، وذلذا 

 .(261، صفحة 2111)جليد و بركان،  يطلق عليها مصطلح بطاقات االئتمان
 : البطاقة الذكية 2.3

كن استخدامها يف استخراج ىي عبارة عن بطاقة بالستيكية تشبو بطاقة االئتمان، وحتتوي على شرحية دي 
 وختزين، ومعاجلة ونقل بياانت رقمية مثل النقد االلكًتوين أو ادلعلومات الطبية.
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وتعطي ىذه البطاقة االختيار بني التعامل االئتماين أو عن طريق الدفع الفوري، ولقد مت تطوير تكنولوجيا 
يف انتشار استعماالهتا قد حتققت يف البطاقة الذكية منذ منتصف السبعينات إال أن القفزة الكبرية 

الثمانينات يف كل من أورواب واسيا، وذلك يف ثالثة رلاالت أساسية وىي احملفظة االلكًتونية، وتسديد 
، 1944تكاليف الرعاية الصحية وخدمات النقل الداخلي يف ادلدن، إال أهنا شهدت تطورا كبريا سنة 

مات ادلالية الستعمال ىذا النوع من البطاقات حيث تضاعفت اىتمامات ادلصارف وشركات اخلد
 :(7، صفحة 2114)بن عمارة،  وذلك لعدة أسباب منها

 ($2.5-1تناقص تكلفة البطاقة الذكية، حيث أصبحت تكلفة الوحدة الواحدة منها حبدود ) -
 تزايد ادلخاوف حول احتماالت التزوير اليت ترافق استعمال نظم البطاقات االعتيادية. -
 ىتمام" ابلتعامل عن بعد" عرب اذلواتف، احلواسيب الشخصية.تعاظم اال -
البحث عن فرص جديدة لتحقيق اإليرادات ليس فقط من قبل ادلصارف ورلهزي اخلدمات ادلالية، بل  -

 وحىت من قبل شركات االتصاالت واحلواسيب ورلاالت استخدام البطاقة الذكية متعددة.

 النقود االلكرتونية:  3. 3
تعرف النقود االلكًتونية أبهنا رلموعة التواقيع والربوتوكوالت الرقمية اليت تتيح للرسالة االلكًتونية أن حتل 

فعليا زلل تبادل العمالت التقليدية، وبعبارة أخرى  فان النقود االلكًتونية أو الرقمية ىي ادلكافئ 
 .(11، صفحة 2115و اجلنبيهي،  )اجلنبيهي االلكًتوين للنقود التقليدية اليت اعتدان تداوذلا

 : (262، صفحة 2111)جليد و بركان،  وتوجد صورتني للنقود االلكًتونية
: ىي البطاقة السابقة للدفع ادلعدة لالستخدام يف أغراض متعددة ويطلق عليها أيضا الصورة األوىل -

 تعبري البطاقات سلتزنة القيمة أو زلفظة النقود االلكًتونية.
ىي آليات الدفع سلتزنة  القيمة أو سابقة الدفع اليت دتكن من إجراء  مدفوعات من خالل : لصورة الثانيةا

استخدام شبكات احلساب اآليل ادلفتوحة خاصة االنًتنت، واليت يطلق عليها أحياان نقود الشبكة أو 
 النقود السائلة الرقمية.
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 الشيك اإللكرتوين: 4. 3

إىل ادلستفيد )  ن الساحب إىل ادلسحوب عليو لدفع مبلغ مسمىوىو مثل الشيك التقليدي، أمر ابلدفع م
  .(31، صفحة 2116)رحيم،  نو خيتلف عنو يف انو يرسل الكًتونيا عرب االنًتنتأ أو حلاملو(، غري

 الكالسيكية والذهبية يف اجلزائر  CIB. تطور حجم بطاقة 4
أبول زلاولة إلصدار  1989( يف سنة  BEA , BNA , CPAقامت بعض البنوك التجارية ) 

 بطاقات خاصة هبا إال أهنا كنت زلدودة وموجهة لفئة قليلة من ادلستهلكني.
( الذي قام إبصدار بطاقة سحب BADRأما التجربة الثانية كانت لبنك الفالحة والتنمية الريفية ) 

البنك قام نفس  1996وكان للبنك موزعني آليني لألوراق النقدية، ويف سنة  1994خاصة بو سنة 
( اليت كانت دتنح لكبار الزابئن سابقا، ، من خالل التجربتني ZIP-ZAP إبصدار بطاقة دفع ) 

إىل إنشاء مشروع شبكة ما بني  1995أدركت اجلزائر أمهية توظيف التكنولوجيا حيث ابدرت سنة 
ذلا واذلدف من البنوك ادلتخصصة و ادلدفوعات اإللكًتونية من أجل توفري اإلسناد  التكنولوجي الالزم 

 ىذا ادلشروع:
 حتديث وسائل الدفع للنظام ادلصريف اجلزائري. -
 حتسني اخلدمة ادلصرفية وزايدة حجم تداول النقود. -
 تطوير وتسيري التعامالت النقدية ما بني البنوك. -
 وضع ادلوزعات اآللية يف البنوك وتشرف عليها ادلؤسسة. -

من  1995( اليت أتسست سنة SATIMئية بني البنوك )حيث تولت شركة النقد اآليل والعالقات التلقا
 مساىم كل من:

 (CNEP. CPA.BNA .BEA.BDL.BADR.ALBARAKA.CNMA مهمة حتديث تقنيات )
البنكية وتطويرىا وكذا تسيري النقد ما البنوك، حيث تقوم الشركة إبصدار البطاقات البنكية سواء احمللية 
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 ادلقاييس ادلعمول هبا دوليا.من بني ىذه البطاقات صلدأو الدولية إبجراء عقد مع البنك  حسب 
 :(354، صفحة 2116)عبابسة، 

 دج.11111: دتنح لفئة عمالء ادلصارف الذي يكون دخلهم أكرب من  classiqueالبطاقة العادية  -
: توجو ىذه البطاقة لفئة معينة من عمالء ادلصارف الذي يكون دخلهم أبر أو  goldالبطاقة الذىبية  -

 دج. 45111وي يسا

 تطور حجم إصدار البطاقة الكالسيكية والذهبية يف اجلزائر -
  2119-2116فيما يلي جدول ينب تطور حجم إصدار البطاقة الكالسيكية والذىبية يف اجلزائر للفًتة 

 (: حجم إصدار بطاقيت الكالسيكية والذهبية1اجلدول رقم )
 2116 2117 2118 2119 

عدد البطاقات 
 ةالكالسيكي

723383 517381 5825875 5773337 

 835571 885733 82337 757711 عدد البطاقات الذىبية

 (SATIM ،2119)شركة املصدر: 
تزايد حجم إصدار كل من البطاقة الكالسيكية والذىبية من  ،نالحظ من خالل حتليلنا دلعطيات اجلدول 

لفًتات يف حجم البطاقات إىل ، ، كما ديكن إرجاع  االطلفاض يف بعض ا2119إىل غاية  2116
عدد البطاقات ادلستبدلة وكذلك عدد البطاقات ادلتجددة خالل نفس الفًتة كما ىو مبني يف اجلدول 

 ادلوايل:
 ( : عدد البطاقات اجملددة واملستبدلة2اجلدول رقم)

 2119 2118 2117 السنة
 778517 777751 73771 عدد البطاقات اجملددة

 83313 32533 7755 دلةعدد البطاقات ادلستب

 (SATIM ،2119)شركة  املصدر:
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نالحظ تزايد عدد البطاقات اجملددة مقارنة ابدلستبدلة ، حيث ديكن حلامل البطاقة البنكية سواء 
الكالسيكية أو الذىبية استبدال بطاقتو ببطاقة أخرى، مثل ماسًت كارت أو فيزا كارد وغريىا من 

 البطاقات ادلوجودة.
 خامتة.5

العيوب اليت عرفتها وسائل الدفع التقليدية وكذلك ثورة التكنولوجيا ادلعلومات اليت عرفها العلم والتوجو إن 
إىل التجارة اإللكًتونية كل ىذه العوامل سامهت يف ظهور وسائل دفع تتماشى مع كل ىذه التطورات، 

الل حتديث وسائل دفع حيث عرفت اجلزائر كغريه من دول العلم تغريات يف ادلنظومة البنكية من خ
تتماشى مع ىذه التغريات حيث أصدت عدت أنواع من بطاقات الدفع اإللكًتونية ودتثل بطاقات الدفع 

 "CIBاإللكًتوين" 
 من خالل الدراسة توصلنا إىل النتائج التالية:

 يعترب مشروع النقد اإللكًتوين نقطة حتول يف ادلنظومة البنكية . -
 اقات زللية دتثلت يف البطاقات ما بني البنوك الكالسيكية والذىبية.أصدرت البنوك اجلزائرية بط -
تتويل شركة النقد اآليل فيما بني البنوك مهمة إصدار البطاقات البنكية وكل األمور اليت تتعلق ابلتعامل  -

 ابلبطاقات الدفع) أمن البطاقات البنكية(. 
 تني.ديكن حلامل بطاقة الدفع اإللكًتوين جتديد البطاقة كل سن -
 2119إىل غاية  نوفمرب  2117تطور حجم إصدار بطاقات فيما بني البنوك خالل هناية عام   -

 وىي الفًتة اليت شهدت فيها تطور دور البطاقات البنكية يف عملية الدفع اإللكًتوين
 ومن أجل ضمان توسع أكثر لعدد حاملي بطاقات الدفع يستوجب ما يلي:

 فوائد استعمال بطاقات الدفع.تنظيم محالت حتسيسية دلعرفة -
ضرورة توفري بيئة أعمال إلكًتونية مالئمة من شبكة األنًتنت وسن قوانني تنظم آلية العمل ابلبطاقات -

 البنكية.
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 جلذب زابئن ومن مث استعمال أكثر للبطاقات البنكية.ادلصرفية اإللكًتونية رلانية اخلدمة  -
 

 . قائمة املراجع:6
 املؤلفات-
 ة. : دار الفكر اجلامعيالنظام القانوين حلماية التجارة اإللكًتوين(. 8558الفتاح حجازي. ) بيومي عبد- 

 مصر.
 دار الفكر اجلامعي.مصر. النقود اإللكًتونية.(. 8551منري دمحم اجلنبيهي، و شلدوح دمحم اجلنبيهي. )-
 .األردن.دار ادلنهج للنشر والتوزيع النقد والسياسة النقدية.(. 8557حسني رحيم. )-
 اجملالت واملداخالت -
الواقع وادلعيقات -(. وسائل الدفع االلكًتوين يف النظام البنكي اجلزائري 8557مسية عبابسة. )ديسمرب, -

 (.8) ، العدد7 اجمللد،، رللة العلوم اإلنسانية. -واآلفاق ادلستقبلية
رللة ية وادلصارف اإللكًتونية. (. الصريفة اإللكًتون8555نور الدين جليد، و أمينة بركان. )جوان, -

 .(55) ، العدد7،اجمللد معارف
ملتقي دويل حول التجارة (. وسائل الدفع اإللكًتونية )اآلفاق والتحدايت(. 8553نوال بن عمارة. ))

 جامعة ورقلة.  اإللكًتونية
 الكالسيكية والذىبية. CIB(. تطور حجم إصدار بطاقة 8557. )SATIMشركة -
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  اإلسالمية ادلالية اذلندسة أدوات ابستخدام اإلسالمي التمويل صيغ خماطر معاجلة
Treating the risks of Islamic financing formulas using the tools of 

Islamic financial engineering  
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 bouradaa.houria@yahoo.fr، (زارر)اعب 2وىران -جامعة دمحم بن أضبد 2

 
 

 

 : ملخص
صارف اإلسالمية خصوصا مرىوان هبا بشكل  لقد أصبح بقاء وتطور اؼبؤسسات اؼبالية اإلسالمية عموما واؼب

كبَت، علما أن ىذه اؼبؤسسات سبثل الشراين األساسي الذي يزود االقتصاد واجملتمع ابلتمويل اؼبطلوب، من جهة. ومن 
جهة أخرى فإن اؼبتابع لألزمات اليت يشهدىا االقتصاد العاؼبي يستنتج أن ىذا األخَت أصبح يف أمس اغباجة إذل 

رل وحلول مالية جديدة من أجل معاعبة اؼبخاطر اؼبشًتكة بُت صيغ التمويل االسالمي ابستخدام أدوات منتجات، بدا
 اؽبندسة اؼبالية االسالمية.

 صيغ التمويل اإلسالمي، ىندسة مالية إسالمية، منتجات مالية مبتكرة.كلمات مفتاحية: 
 JEL  :G21 ،G32 اتتصنيف

Abstract:  

The survival and development of Islamic financial institutions in 

general and Islamic banks in particular have become highly dependent on these 

institutions. 

Note that, these institutions represent the main artery that supplies the 

economy and society with the required funding; this is on the one hand. 

On the other hand, the follower of the crises that live the global 

economy concludes that the latter has become in big need of products, 

alternatives and new financial solutions in order to treat the common risks 

between Islamic financing formulas using Islamic financial engineering tools. 

 Keywords: Islamic finance formulas; Islamic financial engineering; 

innovative financial products. 

JEL Classification Codes: G21, G32 
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 yahia@hotmail.fr-ouliaha: حولية حيىي :ادلراسلدلؤلف ا
 

 مقدمة:  .1
تتميز اؼبصارف اإلسالمية دبناعة ذاتية ذبعلها قادرة على مواجهة اؼبخاطر واؼبيل إذل االستقرار 
بفضل منتجاهتا اليت تقوم على األصول اغبقيقية ال الومهية، وصيغها التمويلية الفعلية ال الصورية، لكن 

  تواجو العمل اؼبصريف اإلسالمي.الواقع يكشف العديد من اؼبخاطر اليت
إن اؽبندسة اؼبالية اإلسالمية سبثل األداة اؼبناسبة اليت تعمل على اجياد منتجات وأدوات مالية 

 مبتكرة ذبمع بُت اؼبصداقية الشرعية والكفاءة االقتصادية ؼبعاعبة ـباطر صيغ التمويل اإلسالمي.
يع أدواهتا ومنتجاهتا اؼبالية ابلشكل الذي ديكنها ربتاج اؼبصارف اإلسالمية دومًا إذل تطوير وتنو 

من إدارة سيولتها بصورة مرحبة، ابإلضافة إذل اكتساهبا للمرونة اؼبناسبة لالستجابة الحتياجات طاليب 
التمويل، فضال عن إدارة ؼبخاطر صيغها التمويلية بشكل أفضل. وانطالقا ؼبا سبق ديكن طرح 

 اإلشكالية التالية:
ة منتاات اذلندسة ادلالية االسالمية دلعاجلة خماطر متكركة ب ن صيغ التمويل ما مدى مسامه

 االسالمية؟ 
 :اذلندسة ادلالية االسالمية .2

 :تعريف اذلندسة ادلالية االسالمية 1.2
"التصميم والتطوير والتنفيذ ألدوات وعمليات مبتكرة، وصياغة  اؽبندسة اؼبالية أبهنا فينريت يعرف

  .(Finnerty, 1988, p14-33)كل التمويل"حلول إبداعية ؼبشا 
"عملية تطويرية وتنويعية وإبداعية ألدوات التمويل يف األسواق اؼبالية والنقدية  وتعرف أيضا أبهنا

اليت تتيح فرص التقليل من اؼبخاطر يف اإلطار اإلسالمي، الذي يشًتط مبدأ االلتزام ابؼبشاركة يف الربح 
اردة الربوية يف تنشيط اؼبعامالت اؼبشروعة هبدف تلبية حاجات سبويلية أواػبسارة والتخلي عن شرط الف

  (48، ص2013)مرغاد،   جديدة ربقق الرفاه االجتماعي واالقتصادي للمجتمع".
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والتطوير والتنفيذ ؼبنتجات وأدوات مالية  ومن ىنا فاؽبندسة اؼبالية اإلسالمية تعٍت "التصميم
ة ؼبشاكل التمويل ذبمع بُت اؼبصداقية الشرعية والكفاءة مبتكرة، من أجل إجياد حلول إبداعي

 االقتصادية".
 وعلى ىذا األساس فاؽبندسة اؼبالية اإلسالمية تتضمن ما يلي:

 ابتكار أدوات مالية جديدة؛ -
 ابتكار منتجات سبويلية جديدة؛ -
 اجياد حلول مبتكرة ؼبشاكل التمويل؛ -
 عة اإلسالمية.جيب أن يكون االبتكار متوافق مع الشري -

 خصائص اذلندسة ادلالية االسالمية: 2.2
 :تتميز اؽبندسة اؼبالية االسالمية دبجموعة من اػبصارص أمهها

يعٍت ذلك أن تكون اؼبنتجات اإلسالمية موافقة للشرع أبكرب قدر فبكن،  ادلصداقية الترعية:•
لية االسالمية هتدف إذل الوصول ن، فاؽبندسة اؼبااوىذا يتطلب اػبروج من اػبالف الفقهي قدر اإلمك

 غبلول مبتكرة تكون ؿبل اتفاق قدر اؼبستطاع؛
ينبغي ؼبنتجات صناعة اؽبندسة اؼبالية اإلسالمية أن تكون ذات كفاءة  الكفاءة االقتصادية:•

 اقتصادية عالية مقارنة ابؼببتكرات اؼبالية التقليدية وأن تتجنب اؼبساعدة يف زايدة اآلاثر االقتصادية
، وديكن زايدة الكفاءة االقتصادية ؼبنتجات اؽبندسة اؼبالية (113، ص2006/2007عبد الكرمي، )

اإلسالمية عن طريق توسيع الفرص االستثمارية يف مشاركة يف ربمل اؼبخاطر وزبفيض تكاليف 
)الساعايت،  اؼبعامالت وكذا زبفيض تكاليف اغبصول على اؼبعلومات وعموالت الوساطة والسمسرة

 ؛(55، ص1999
يعترب التنوع اؼبتوفر يف اؼبنتجات اؼبالية اإلسالمية تنوعا حقيقيا  االبتكار احلقيقي بدل التقليد:•

وليس صوراي كما يف أدوت اؽبندسة اؼبالية، حيث أن كل أداة من أدوات اؽبندسة اؼبالية اإلسالمية ؽبا 
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اء تعلق األمر ابؼبخاطر الضماانت طبيعة تعاقدية وخصارص سبيزىا عن غَتىا من األدوات األخرى، سو 
أوالتسعَت، وىذا من منطلق أن اؼبقصود ابؽبندسة اؼبالية ىو ما يليب مصلحة حقيقية للمتعاملُت 
االقتصاديُت يف األسواق وليس ؾبرد عقد صوري من العقود الومهية، وىذا ما يؤكد القيمة اؼبضافة 

 .(106،107، ص ص2012)فالق،  لالبتكار
 اصة ابذلندسة ادلالية االسالمية:األسس اخل 3.2

 :توجد أربعة أسس خاصة، ديكن تلخيصها كما يلي
 اؼبقدرة، معناىا وجود مقدرة رأظبالية سبكن من الشراء والتعامل؛ •
اإلفصاح، دبعٌت أن يتم بيان اؼبعامالت اليت تؤديها األدوات اؼببتكرة واؼبتطورة من أجل سد صبيع  •

 ؛(13، ص2010)جباري و طبيلي،  دفها األساسيالثغرات لكي ال ربيد عن ى
 ؛(9، ص2007)قندوز،  الوعي ابلسوق وأحوالو من قبل القيام ابلتطوير واإلبتكار •
اإللتزام ابلشريعة االسالمية يف التعامل، وابلتارل عدم التعامل ابألدوات واؼبعامالت احملرمة مثل:  •

 .(14، ص2010)جباري و طبيلي،  الراب والغرر
 متطلبات جناح اذلندسة ادلالية االسالمية: 4.2

)مرغاد،  :ومنهايتطلب قباحها توفر ؾبموعة من العناصر قوامها االلتزام بضوابط الشريعة اإلسالمية 
 (51-49، ص ص2013
 الشفافية واألمانة يف اؼبعامالت اؼبالية؛ •
 التدرج يف التطبيق؛ •
 اإلسالمية؛ وضع معايَت وتشريعات لنشاط اؼبؤسسات اؼبالية •
 وضع إطار قانوين خاص ابؼبؤسسات اؼبالية االسالمية؛ •
 توفَت السوق اؼبالية اإلسالمية؛ •
 تدريب وأتىيل الكوادر البشرية. •
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  :معاجلة خماطر صيغ التمويل االسالمية .3
يف  الشريعة االسالمية تعمل على تكوين إدارة ؿبًتفة للمخاطر، من أجل اغبفاظ على اؼبال واؼبسامهة

 منو الثروة.
 :معاجلة خماطر صيغ التمويل االسالمية القائمة على صيغ البيوع )ادلديونية( 1.3

سيتم التطرق ألىم اغبلول اليت كونتها اؽبندسة اؼبالية االسالمية من أجل معاعبة ـباطر صيغ التمويل 
 القارمة على اؼبديونية، وىي كالتارل:

 
 :عاعبة لكل حالة كما يليتتم اؼب معاجلة خماطر صيغة ادلراحبة: 

تكون اؼبعاعبة خاصة ابلطرف اآلخر، ابلنسبة للمصارف اليت ال أتخذ ابلوعد  ادلخاطر التعاقدية: •
 :اؼبلزم يف صيغة اؼبراحبة، من خالل

بيع العربون ىو أن يشًتي سلعة ويدفع للبارع بعض شبنها على  التحوط ابستخدام العربون:-
 .(21، ص2012)الشبيلي،  ثمن وإن دل أيخذىا فللبارع ما ُدفعأنو إن أخذىا دفع بقية ال

فعن آلية االستفادة من العربون كأداة ربوطية يف اؼبصارف االسالمية فإنو ديكن يف اؼبراحبة،  
حبيث إذا جاء أحد األفراد طالبا شراء سلعة معينة فإن اؼبصرف أيخذ جزء من شبنها كعربون، ويعترب 

ة إذا سبت الصفقة، وإذا رجع اؼبشًتي عن طلبو اعتربت تعويضا عن الضرر ىذا جزءا من شبن السلع
 .(29-27، ص2009)قندوز،   الفعلي الذي وقع على اؼبصرف نتيجة ىذا الرجوع

ىو خيار مشروط ومنصوص عليو يف العقد، حيث أنو يوفر ألحد الطرفُت  خيار الترط:-
الزمنية اؼبتفق عليها. وىذا يعٍت أن حيصل  أوكليهما اغبق يف إجازة العقد أوفسخو خالل الفًتة

الطرف اؼبعٍت على فًتة زمنية إلعادة تقييم العوارد والتكاليف اؼبًتتبة على ذلك، قبل االمضاء 
 (OBAIDULLAH, 2002 ,p10 ). النهاري على العقد
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وديكن للمصرف االسالمي استعمال خيار الشرط إلدارة بعض ـباطر اؼبراحبة، حيث ديكنو  
عاقد مع اؼبورد على أن يكون لو اػبيار يف إجازة العقد أوفسخو طوال مدة اػبيار حسب ما تقتضيو الت

اؼبصلحة. ويكون خيار الشرط حال مناسبا للمصارف اليت ال تعتمد الوعد اؼبلزم يف اؼبراحبة، خاصة يف 
ع العميل عنها حالة التعاقد على صفقات كبَتة مثل: الطاررات، السفن...إخل. واليت ينجر عن رجو 

 .خسارر كبَتة للمصرف
 يف ىذه اغبالة نكون اؼبعاعبة عن طريق التأمُت على السلعة عدم مطابقة السلعة للمواصفات: •

 .(172، ص2013)بوحيدة و مريزق، 
توجد طرق عديدة سبكن اؼبصرف من التحوط ضد ـباطر تقلبات سعر  تذبذب سعر الصرف: •

 :الصرف، منها
ويف ىذه الطريقة ذبري  تبادلة بعملت ن للحماية م  تقل  أسعار الصرف:طريقة القروض ادل-

دبليون  التزامبُت اؼبستثمر واؼبصرف ابلعملتُت اؼبراد تثبيت سعر صرفهما. فاؼبستثمر الذي عليو 
رايل، لتخوفو 5يورو/1يورو حيل بعد سنة ويريد أن يثبت سعر صرف اليورو مقابل الرايل على 

ورو مقابل الرايل، فإنو يقرض اؼبصرف مليون يورو على أن يردىا اؼبصرف من إرتفاع سعر الي
ماليُت رايل على أن يردىا للمصرف  5بعد سنة بنفس اؼبقدار، ويف اؼبقابل يقرضو اؼبصرف 

ماليُت رايل، 5بعد سنة  بنفس اؼبقدار، فإذا حل األجل فإنو يكون على اؼبستثمر دين قدره 
يت سبق وأن اشًتاىا ابليورو، ولو دين قدره مليون يورو يقضي بو يسدده من شبن بيعو السلع ال

 .االلتزام الذي عليو ابليورو
وحكم ىذه اؼبعاملة مبٍت على حكم القروض اؼبتبادلة، اعبواز إذا كانت بدون أن يًتتب عليها  

فعة اليت فوارد ألحدمها على اآلخر، وال تدخل يف القرض الذي جير نفعا، ألن ؿبل اؼبنع ىو يف اؼبن
خيتص هبا القرض، أما إذا كانت اؼبنفعة مشًتكة بُت اؼبقرض واؼبقًتض، على وجو مصلحة عادلة 

 . (19، ص2012)الشبيلي،  للطرفُت، فليست فبنوعة وال ىي يف حكم اؼبمنوع
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من أبرز ـباطرىا التذبذب  اجلمع ب ن مراحبت ن متقابلت ن للحماية م  تقل  أسعار الصرف:-
صرف بُت العملة اليت تشًتي هبا السلع والعملة اليت تباع هبا، فلو أن مستثمرا يف أسعار ال

اشًتى سلعا دبليون يورو ربل بعد سنة وسعر الصرف مع الرايل وقت الشراء ىو 
% أي دبا يعادل مليون وماريت ألف 20رايالت( مث ابعها يف السوق احمللية بربح 5يورو/1)

رايالت( فهذا يعٍت 7يورو/1سعر الصرف بُت العملتُت )يورو، فلما حل موعد السداد، كان 
 .خسارة يف رأس اؼبال دبقدار مليون رايل

أما التحوط التقليدي للتذبذب يف أسعار الصرف يتم من خالل الصرف اؼبؤجل، و ىو ؿبرم ؼبا  
 :يف من التأجيل يف الصرف. ومن اغبلول اؼبطروحة جيب أن

o كل عملية على سلعة ـبتلفة، فال يصح أن يبيع اؼبصرف   أن تكون العمليتان منفصلتُت، وذبري
على اؼبستثمر سلعة ابألجل مث يشًتيها اؼبصرف منو ابألجل نفسو ابلعملة األخرى، ألن ىذه 

 الصورة حيلة ظاىرة على راب النسيئة؛
o أال يكون ىناك وعود متبادلة ملزمة ابلدخول يف أي من العمليتُت؛ 
o  الشبيلي،  الشرعية الضوابطعقد االستثمار متوافقا مع أن يكون كل من عقد التمويل و(

 .(19-17، ص ص2012
 :توجد ؾبموعة من اغبلول وىي كما يلي التخلف ع  تسديد األقساط:•

ينبغي على اؼبصرف ازباذ كل االحتياطات اؼبمكنة اليت سبنع العميل من اؼبماطلة، وذبنب -
كفيل أورىن، وينبغي أن يكون الرىن مصاحبا اؼبصرف اؼبطالبة ابلتعويض، وذلك بتوثيق الدين ب

للعقد أوسابقا لو، فالرىن ديكن أخذه عن الدين اغبادث كما ديكن أخذه عن الدين اؼبوعود 
 قبل حدوثو؛

عند عجز اؼبشًتي عن الدفع، وعلم اؼبصرف بذلك، ديكنو أن يدخل مع ىذا اؼبشًتي يف -
 شركة بقيمة الدين؛
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)القسط األول يف عمليات اؼبراحبة( أوما قد يسمى  السلعةسداد مقدم كبَت من شبن شراء -
هبامش اعبدية قد خيفف من اؼبخاطر أيضا. ويف عقود كثَتة ديكن أن يكون تنازل 
الدارن)اؼبصرف( عن اؼبتبقي من ىامش الربح)يف اؼبراحبة مثال( عامل لدعم فرص االسًتداد يف 

)بدر   الوفاء ابلتزاماتو يف اؼبواعيد اؼبتفق عليواؼبواعيد اؼبتفق عليها إبعطاء حافز جيد للمدين يف
 .(17، ص2012الدين قرشي، 

تستطيع اؼبصارف االسالمية معاعبة مشكلة ارتفاع أسعار السلع اليت  خماطر ارتفاع األسعار:•
تنوي الدخول هبا يف عقود اؼبراحبة، من خالل استخدام صيغة السلم، حيث يتم شراء االحتياجات 

سلع موصوفة يف الذمة( بثمن حال، ومن ىنا تتمكن اؼبصارف االسالمية من تثبيت ) اؼبستقبلية
 .سعر الشراء اؼبستقبلي والتحوط ضد ـباطر ارتفاع األسعار

 :تتم اؼبعاعبة كما يلي معاجلة خماطر صيغة االجارة: 
 منية معينةديكن أن يتغَت عارد االجارة الذي يدفعو العميل كل فًتة ز  عقود معدل العائد ادلتغري:•

)ثالثة أشهر، ستة أشهر، سنة...(، حيث جيوز للطرفُت أن يتفقان يف عقد االجارة على ربط أجرة 
الفًتات الالحقة دبؤشر معُت، حبيث تتغَت األجرة وفقا لتغَت ىذا اؼبؤشر، ولقد أجازىا ؾبمع الفقو 

بة لتحييد ومعاعبة ـباطر االسالمي. ومن ىنا ديكن لعقود معدل العارد اؼبتغَت أن تكون أداة مناس
  .التضخم وتغَت قيمة العملة اليت تكتنف عقد االجارة

 .اللاوء إىل التأم ن على األصل ادلراد أتجريه•
 :تتم اؼبعاعبة كما يلي معاجلة خماطر صيغة االستصناع: 

زام، ىو اتفاق بُت اؼبتعاقدين على مقدار من التعويض اؼبارل عند االخالل اباللت الترط اجلزائي:•
فالشرط اعبزاري واقعو أنو عقوبة مالية على من أخل اباللتزام، ومقدار العقوبة مت ربديده مسبقا قبل 

 .حدوث اإلخالل اباللتزام
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يكون استعمال الشرط اعبزاري جارزا، إذا كان ؿبل االلتزام عمال من األعمال واتفق الطرفان  
ألجََت دبا اتفق عليو وغبق الطرف اآلخر بسبب على شرط جزاري مثلما لو أخل الصانع أواؼبقاول أوا

 .(30، ص2011)خليل،  ذلك ضرر فالشرط اعبزاري صحيح
ومن ىنا ديكن للمصارف اإلسالمية اعتماد الشرط اعبزاري لتجنب التأخَت يف االقباز  

إدارة  أواالخالل اباللتزام الذي قد حيصل من اؼبقاولُت والصناع عند اقباز الشيء اؼبستصنع، وابلتارل
 .ـبـاطر االستصناع

تكون معاعبتو ابالتفاق مع مكتب ىندسي واحد يكون حكًما بُت اؼبصرف  الوفاء ابدلواصفات:•
)العميل( أوبُت اؼبصرف واؼبقاول، حبيث تكون شهادتو إبسبام اؼبراحل ابؼبواصفات  وطالب الصناعة

 .اؼبتفق عليها ملزمة للجميع
يتم معاعبة ذلك ابالتفاق على سداد القيمة اؼبالية على  لية:التخلف ع  تسديد االلتزامات ادلا•

مراحل ـبـتلفة تبًعا للتنفيذ بدال من السداد دفعة واحدة عند بداية تنفيذ العقد، أي التقدم اؼبتوازي 
، 2005)بن عبد الرضبن بن أضبد بوقري،  يف سداد القيمة ويف تنفيذ األعمال اؼبتفق عليها

 .(207ص
يستطيع اؼبصرف إجراء عقد استصناع موازي، حبيث يدخل اؼبصرف مع  وازي:االستصناع ادل•

عميلو بعقد استصناع يكون اؼبصرف فيو صانعا، والعميل مستصنعا، ويكون الثمن فيو مؤجال 
فيتحقق التمويل للعميل، ويف اؼبقابل يدخل اؼبصرف مع مقاول منفذ يف عقد استصناع يكون 

ا، ويكون العقد الثاين مرآة لألول مع استقالل كل واحد منها اؼبصرف مستصنعا، واؼبقاول صانع
 عن اآلخر، والثمن فيو حال غَت مؤجل، وهبذه الطريقة حيمي اؼبصرف نفسو من ـبـاطر العقد األول

 .(36، ص2009)قندوز، 
 :تتم اؼبعاعبة كما يلي معاجلة خماطر صيغة السلم: 
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خبصوص السلعة الواحدة عقدين: العقد األول وىو أن يعقد اؼبصرف اإلسالمي  السلم ادلوازي:•
مع البارع، حيث يقوم اؼبصرف بشراء السلعة سلما بثمن معجل مث يتعاقد مع الطرف الثالث بعقد 
منفصل عن العقد االول ابعتباره مسلًما إليو على بيع سلعة مطابقة للمواصفات والتصاميم 

دما من اؼبشًتي يف العقد الثاين، وأيخذ والشروط اؼبذكورة يف العقد األول، ويتسلم الثمن مق
اؼبصرف ىنا دورًا مزدوًجا، حيث تتضمن ىذه العملية ثالثة أطراف وعقدين مستقلُت ال يتعلق 
تنفيذ أحدمها على تنفيذ اآلخر، ويكون اؼبصرف مسلًما)اؼبشًتي( يف العقد األول، ومسلًما إليو 

لعة سلمها إذل الطرف الثالث يف الوقت اؼبتفق )البارع( يف العقد الثاين. فإذا تسلم اؼبصرف الس
 .(114، ص2007) أضبد إرشيد،  بينهما أداء ؼبا يف ذمتو، وان دل يتسلمها وفرىا لو من السوق

وألن اؼبصرف يبيع سلما فسيكون السعر أرخص من السعر اغباضر، فإن كان بسعر الصفقة  
كان بسعر أعلى حصل لو بعض الربح، ويكون االوذل مع اتفاق األجلُت دل يستفد اؼبصرف شيئا، وإن  

ىذا الربح لتغطية ـبـاطر السلم االول، وقد اختلفت اآلراء الفقهية حول مشروعية ىذه العملية، لكن 
ذىب اعبمهور إذل جوازىا. الن عقدي السلم اؼبربمُت فيها عقدين منفصلُت سباما عن بعضهما 

 .البعض
فًعا لعدم الوفاء اباللتزامات التعاقدية، لذلك ديكن أن تكون تقلبات األسعار دا بند االحسان:•

يكون ىناك اتفاق بُت الطرفُت على التغاضي عن نسبة ؿبددة من تقلبات السعر، وما زاد على 
، 2005)بن عبد الرضبن بن أضبد بوقري،  بتعويض الطرف اؼبتضرر ذلك يقوم الطرف اؼبستفيد

 .(207ص
تستطيع اؼبصارف اإلسالمية اليت تتعامل بعقود السلم  سلم إليو:اشكراط التغطية التأمينية على ادل•

أن تشًتط التغطية التأمينية على العميل، حيث يكون اؼبشروع اؼبمول سلما مغطى بتأمُت تكافلي 
ضد ـبـاطر تلف احملصول أو فشل اؼبوسم.... إخل. وقد ظهر يف السودان حديثا مثل ىذا النوع من 

ربة ال تزال يف مراحلها األوذل غَت أهنا سبثل خطوة يف االذباه الصحيح، التأمُت، وإن كانت التج
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وديكن للمصرف االشًتاط على العميل التأمُت وتضمُت وثيقة التأمُت أبن يكون السداد لصاغبو 
أوال ويكون الباقي من مبلغ التعويض للعميل اؼبؤمن، وىذا الشرط ليس من الشروط اؼبفسدة للعقد، 

)عيسى،  ط اليت توافق مقتضى العقد، حيث إنو حيقق مصلحة اؼبصرف والعميلبل ىو من الشرو 
 .(26، ص2014

ديكن للمصارف االسالمية اللجوء إذل طلب رىوانت وضماانت من  الرىوانت و الكفاالت:•
 اؼبسلم إليو)العميل( لتغطية التمويل والتقليل من ـباطر عقد السلم.

 :ة صيغ ادلتاركة يف الربح واخلسارة )ادللكية(معاجلة خماطر صيغ التمويل القائم 2.3
)بن عبد الرضبن بن  سيتم التناول يف ىذا العنصر ؾبموعة اغبلول اليت ابتكرهتا اؽبندسة اؼبالية اإلسالمية

 :(205-203، ص2005أضبد بوقري، 
 :مة كما تتم معاعبة صيغة اؼبضاربة بصورة عا معاجلة خماطر صيغيت ادلتاركة و ادلضاربة بصورة عامة

 :يلي
ؼبصرف اإلسالمي واؼبدربة تقوية داررة االستثمار يف اؼبصرف، وإمدادىا ابلكفاءات اؼبؤمنة برسالة ا•

على إدارة وسبويل ومتابعة اؼبشاريع اؼبماثلة اليت ديوؽبا اؼبصرف. إن إمداد اؼبصارف اإلسالمية 
ابلكوادر البشرية اؼبؤىلة خيلق انسجاما بُت العاملُت ابؼبصرف ورسالتو وخيلق تقاليد متميزة عن 

ف جيب أن خيضع ؼبعايَت الكفاءة ودير البنوك التقليدية يف جذب أصحاب الودارع، كما أن التوظي
 .دبراحل جذب الكفاءات مث تقويتها ابلتدريب والتكوين ومن مَث احملافظة عليها ابلتحفيز

إنشاء جهاز معلومايت يوفر قاعدة بياانت عن صبيع العمالء، مع االستعانة دبعلومات قسم •
اؼبعلومات، كما ديكن أن يتعاون مع األخطار اؼبصرفية يف اؼبصرف اؼبركزي يف بناء ىذه الشبكة من 

اؼبصارف األخرى العاملة يف اعبهاز اؼبصريف لتوفَت اؼبعلومات اليت ال تتوفر عند اؼبصرف اؼبركزي، 
خاصة اؼبتعلقة بتمويل اؼبشاريع الصغَتة، اليت ال يتم التصريح عنها يف اؼبصرف اؼبركزي، واليت يتوقع 

 .اؼبصرف اإلسالمي أن تغطي شرحية كبَتة من اؼبتعاملُت مع
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 :تتم معاعبة صيغة اؼبضاربة بصورة خاصة   معاجلة خماطر صيغيت ادلتاركة و ادلضاربة بصورة خاصة
 :كما يلي
ؼبعاعبة مشكلة األخالق اؼبعنوية مثال يف صيغ اؼبشاركة يف  معاجلة متكلة األخالق ادلعنوية:•

أس اؼبال، حيث يعطي رأس اؼبال الربح واػبسارة يكون من الضروري للعمالء مبالغ كافية من ر 
واالحتياطي الكايف للمصارف اطمئنان نفسي للمودعُت ديكن من خاللو كسب ثقتهم ضد أي 
شارعات فبكن أن تؤثر على أداء اؼبصارف وقد تؤدي إذل اؽبرع بسحب الودارع، وأيًضا على 

خاصة اؼبتعلقة  اؼبصرف التأكد من صبيع بياانت العميل والبحث عن اؼبعلومات اغبقيقية عنو
ابؼبشروع اؼبقدم لو التمويل، وأيًضا على اؼبصرف استخدام ـبـتلف اغبوافز لدفع اؼبضارب لبذل 

 .أعلى جهد فبكن إلقباح اؼبشروع، وربط اغبوافز دبقدار ونوع اعبهد اؼببذول من اؼبضارب
اؼبؤشرات  جيب على اؼبصرف من أجل اختيار اؼبضارب اؼبناسب استخدام متكلة سوء االنتقاء:•

السوقية، واليت تساعد اؼبصرف يف معرفة مزااي اؼبشروع، ومدى كفاءة اؼبضارب يف إدارة اؼبشروع 
اؼبطلوب سبويلو من اؼبصرف، وأيًضا يقوم اؼبصرف بفرز طاليب التمويل ؼبعرفة كفاءة العميل يف إدارة 

 وإدراك واسع بطبيعة اؼبشروع. وجيب أن يكونوا من أىل اػبربة واالختصاص، ولديهم إؼبام كبَت
 .اؼبخاطر اليت قد يتعرض ؽبا اؼبشروع

وتكون معاعبة مشكلة سوء اإلنفاق أبن يقوم اؼبصرف ابلرصد  ة متكلة سوء االنفاق:جلمعا•
واؼبتابعة اؼبستمرة للحد من قدرة اؼبتمول على عدم بذل اعبهد اؼبطلوب، أوإدخال أصول تزيد من 

 تفق عليو.ـبـاطر اؼبمول إذل أكثر فبا ىو م
 . دور ادلنتاات دلعاجلة خماطر متكركة ب ن صيغ التمويل االسالمية و بعض احللول األخرى:4

 :سالميةصيغ التمويل االمتكركة ب ن عاجلة خماطر منتاات دل 1.4
ابتكرت اؽبندسة اؼبالية اإلسالمية طورت العديد من اؼبنتجات واالدوات إلدارة ـبـاطر مشًتكة بُت صيغ 

 :اإلسالمية وفيما يلي نتطرق الىم ىذه اؼبنتجاتالتمويل 
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 :التكافلي( كوسيلة لتحويل اؼبخاطر إذل )تلجأ اؼبصارف اإلسالمية للتأمُت التعاوين التأم ن اإلسالمي
، حيث جيتمع عدد من اؼبؤمنُت (جهة أخرى قادرة على ربمل اػبسارة)شركة التأمُت اإلسالمي

ع قسط معُت، تتوذل شركة التأمُت التكافلي إدارة ىذه العقود يتعرضون ؼبخاطر متشاهبة، يلتزمون بدف
 .(5، ص2013/2012)فيها خَت،  عن طريق توظيف االقساط اجملمعة وتعويض اؼبتضررين

   شركات التأمُت التعاوين ىي مؤسسات غَت رحبية ديتلكها اؼبستأمنون الذين ؽبم كل حقوق ضبلة
)الساعايت ع.،  ؾبلس اإلدارة الذي خيتار مدير الشركة األسهم يف الشركات اؼبسامهة، فهم خيتارون

 .(7،6، ص ص 2010
 ربدث ـبـاطر السعر إما بسبب تغَتات مؤقتة يف أسعار سلع بعينها وأصول غَت  ادلوازية: العقود

مالية أوأهنا ترجع إذل التغَت يف اؼبستوى العام لألسعار، أي التضخم، ويفرض التضخم ـبـاطرة للقيمة 
للديون )اؼببالغ اؼبستحقة( اليت تنشأ نتيجة عمليات اؼبراحبة، لكن يف اؼبقابل ونتيجة للتضخم اغبقيقة 

من اؼبتوقع أن تزداد أسعار السلع والبضارع العينية اليت أتيت للمصارف من عمليات السلم. وىذا التغَت 
آاثر ـبـاطر السعر اليت اؼبتعاكس يف قيم األصول الناشئة عن اؼبراحبة والسلم ينطوي على إمكانية درء 

 .(177، ص2003) أضبد و خان،  العملياتتصاحب ىذه 
مليون دوالر على أساس  100إذا افًتضنا أن اؼبصرف اإلسالمي قام ببيع أصول لو بقيمة  

اؼبراحبة لستة أشهر، وارتفعت األسعار يف ىذه الفًتة فإنو يستطيع أن يقوم بعملية تغطية كاملة ؼبقابلة 
مليون دوالر من األصول على أساس السلم، فإن ذىبت مثال  100م، بشراء ما قيمتو آاثر التضخ

% من قيمة األصول السابقة نتيجة التضخم، فسوف تزيد قيمة مستحقات اؼبصرف)من السلم( 10
بنفس النسبة، وإضافة لذلك فيما خيص السلم ديكن تغطيتو بصورة كاملة من قبل اؼبصرف بدخولو يف 

 .(Khan & Ahmed, 2001,p141) ومكافئ يكون فيو اؼبصرف مورداعقد سلم مواز 
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 يف عقد اػبطوتُت سيكون لدى اؼبصرف عقدي مراحبة: كمورد مع العميل، وكمشًت  اخلطوت ن: عقود
مع اؼبورد األصلي، ويف ىذه اغبالة فإن اؼبصرف لن يقوم ابلدفع فورا للمورد األصلي. والشكل التارل 

 :وتُتيوضح كيف تتم عقود اػبط
 : يوضح عقود اخلطوت ن1التكل 

 
 
 

إدارة اؼبخاطر)ربليل قضااي يف الصناعة اؼبالية (، 2003)حبيب أضبد، طارق هللا خان،  ادلصدر:
اإلسالمية(،ترصبة: رضا سعد هللا، عثمان اببكر أضبد، الطبعة األوذل، اؼبعهد اإلسالمي للبحوت و التدريب، البنك 

 .170،169ص ص  ودية،السع-جدة اإلسالمي للتنمية،

 :ومن اجيابيات ىذه العقود نذكر ما يلي
 تعترب مصدرا من مصادر االموال ابلنسبة للمصرف؛ -
 ربسن إيرادات اؼبصرف وتدعم قدرتو التنافسية؛ -
 ربسن السيولة ابؼبصرف ودعم استقراره؛ -
 تدخل اؼبرونة يف إدارة اػبصوم من خالل تقدمي خصوم آبجال ـبـتلفة؛ -
، ص 2003) أضبد و خان،  ن تطبيق ىذه العقود يف اؼبراحبة، االستصناع، اإلجارة والسلمديك -

 .(169،170ص 
 تستخدم اؼبصارف اإلسالمية العربون كأداة ربوط ضد ـباطرىا دبا يف ذلك ـبـاطر  ابلعربون: التحوط

ع يدخل العربون يف االرتمان، حيث أيخذ اؼبصرف جزءا من شبن السلعة اليت يريد بيعها، فإذا مت البي
)اؼبصرف( عن الضرر الذي غبق بو من  سعر السلعة، أما إذا دل يتم البيع فالعربون ىنا ىو تعويض للبارع

)زرارقي،  جراء زبلف اؼبشًتي عن التزامو، حيث يستخدم العربون يف اؼبراحبة واالجارة واالستصناع
 .(149، ص2011/2012
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 :بعض احللول االخرى 2.4
 ة ادلخاطر االئتمانيةإلدار  احللول: 

 :سندكر بعض البدارل اؼبشروعة ؼبعاعبة اؼبخاطر االرتمانية يف اؼبصارف اإلسالمية
يعد جهاز االستعالمات االرتمانية أداة فعالة للحصول على معرفة صادقة، صحيحة، متعمقة، -

 تفصيلية، الشاملة وكاملة حول كل ما يؤثر على النشاط االرتماين؛
ة اعبدارة االرتمانية للعميل، فإنو يظل معرضا ؼبخاطر مستقبلية قد تعيق قدرتو مهما بلغت درج-

على الوفاء ابلتزاماتو، فبا يدفع ابؼبصارف إذل اؼبتابعة الدقيقة، الشاملة واؼبستمرة للعميل طوال فًتة 
 ؛(10، ص2012)رزيق،  االرتمان دبا حيمي اؼبصرف حيفظ أداءه االرتماين

المية فيما بينها يف اؼبعلومات اؼبتوافرة عن اؼبستثمرين، واالتفاق على جعل تعاون اؼبصارف اإلس-
 اؼبدين اؼبماطل يف القارمة السوداء؛

الدخول مع اؼبدين يف شركة اؼبلك عن طريق جعل الدين شبنًا لنسبة من عقار، أو مصنع ديلكو -
نو، وىذا جارز فهو بيع الدين اؼبدين. وكذلك ديكن شراء العقار أو اؼبصنع أو كبومها من اؼبدين بدي

 للمدين بعُت؛
زايدة نسبة الربح ابلنسبة ؼبن يشك يف فباطلتو، مث إذا وىف بدينو يلزم اؼبصرف برد ما دفعو من -

 ابب التنازل استئناسا دبسألة "ضع وتعجل"؛
إجياد صندوق مشًتك بُت اؼبصارف اإلسالمية اؼبتعاونة خيصص ؼبواجهة الديون اؼبتعثرة، أو -
  ؼبشكوك يف ربصيلها؛ا

تغرمي العميل القيمة الفعلية للضرر من اػبسارة اليت يتكبدىا اؼبصرف من جراء التخلف عن -
 السداد، دبا يتناسب مع ضوابط الشريعة اإلسالمية؛
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رىن البضاعة اؼبباعة لصاحل اؼبصرف، أو رىن أوراق مالية مقابل قيمتها حىت يستطيع اؼبصرف -
)بن عبد الرضبن  ل عند التخلف عن السداد، وذلك برىن العُت دون الواثرقاستيفاء حقو من العمي

 .(202،203، ص ص 2005بن أضبد بوقري، 
 :ديكن أن حيتمي اؼبصرف من تقلبات أسعار الصرف ابغبصول على مبلغ من اؼبال يف  التحص ن

ل بشراء عملة أجنبية أخرى وديعة استثمارية بنظام اؼبشاركة يف الربح واػبسارة ؼبدة معينة ويقوم ابؼبقاب
ابلسعر اغباضر وحيتفظ هبذا اؼببلغ اؼبشًتي يف حساب استثماري من العملة األجنبية بنفس اؼبدة وعند 
انقضاء اؼبدة سيحُت اجل الوديعتُت ويشارك اؼبصرف اؼبودعُت لديو عاردات الوديعة االستثمارية 

، 2009)صاحل،  سعر الصرف لنفس اؼبدة ابلعملة األجنبية وهبذا ديكن اؼبصرف أن يغطي ـبـاطرة
 .(15ص
 ىم وسيلة ؼبواجهة اؼبخاطر اليت تواجو اؼبصارف أتعترب فكرة التنويع  وتوزيع االستثمار: التنويع

اإلسالمية، يتم التنويع إما بشكل مرتبط بطبيعة نشاط اؼبصرف أوبشكل غَت مرتبطة بنشاطو، حيث 
 تنويع ؿبفظتها االرتمانية إما على أساس القطاعات، حيث يكون التنويع اؼبرتبط ابلنشاط اؼبصريف يف

ديكنها تقليل اؼبخاطر من خالل منع تركز االرتمان على قطاع واحد أوعلى ؾبموعة معينة من العمالء، 
 .أوعلى أساس تنويع اؼبناطق اعبغرافية

 الل اقتطاع نسبة اؼبصارف اإلسالمية تدعيم مركزىا اؼبارل ومواجهة اؼبخاطر احملتملة من خ تستطيع
معينة من األرابح، حبيث تقوم بدراسة احتياجاهتا من السيولة وتصنيف آجال استحقاق ودارعها 

)زرارقي،  ودراسة مواسم السحب وااليداع، ابإلضافة إذل وضع معايَت لتوقع اؼبخاطر احملتملة
  .(147، ص2011/2012

  :اء منفعة اؼببيع يف عقد البيع مّدة معلومة، أما إذا  استثن-ىنا-يراد ابالستثناءالبيع مع إستثناء ادلنفعة
ة فال خالف يف عدم صحة البيع بُت الفقهاء، ألن جهالة اؼبدة تعود على كانت اؼبّدة ؾبهولة أو مبهم
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، 2013) برمو،  ؿبل العقد فتعًتيو اعبهالة، وىذا يعود على العقد ابلبطالن عبهالة اؼبعقود عليو
 .(275ص
 صة يف البنود اليت تشملها اؼبيزانية ىي إحدى الطرق اؼبستخدمة ؼبعاعبة التعرض : إن اؼبقاادلقاصة

صاحبة لصايف قيمة اؼبستحقات واؼبدفوعات ألحد طريف الصفقة، وطريقة اؼبقاصة تكون للمخاطر اؼب
أكثر مالرمة لتسوية اؼبدفوعات بُت اؼبؤسسات التابعة للشركة، وإذا كان الطرف األخر جهة غَت اتبعة 

شركة، فيمكن مطابقة رصيد العمالت ابلنسبة للمستحقات وللمدفوعات بشكل عام، حبيث ديكن لل
 .(181، ص2003) أضبد و خان،  معاعبة االنكشاف اؼبتبادل للمخاطر

  قد يكون الرىن ىو العُت اؼبباعة نفسها، وال ضَت يف ذلك إذا كان الرىن قانونيا،  والكفالة: الرى
من االنتفاع ابلعُت اؼبرىونة، لكنو دينعو من أي تصرف انقل للملكية، حىت ال  فالرىن القانوين ال دينع

يضر دبصلحة اؼبرهتن الدارن، وفبا يعد رىنا ما تقوم بو اؼبصارف اإلسالمية من ذبميد بعض الودارع 
اؼبصرفية، فيضع اؼبدين أوالكفيل مبلغا من النقود يف اغبساب اعباري أواالستثماري كضمان ألداء 

 .قساط يف مواعيدىااأل
كما ديكن للمصارف اإلسالمية اللجوء إذل الكفالة، حيث أن اشًتاط كفالء مليئُت يعترب من  

وسارل االستيثاق اؼبشروعة، وعادة تشًتط اؼبصارف اإلسالمية أن يكون حساب الكفالء ابؼبصرف 
 .(38،39، ص ص 2005)السواس،  نفسو حىت ديكن االستيفاء منو مباشرة

 :ةخامت. 5
اؽبندسة اؼبالية اإلسالمية ىي التصميم والتطوير والتنفيذ ؼبنتجات وأدوات مالية مبتكرة، من 
أجل إجياد حلول إبداعية ؼبشاكل التمويل ذبمع بُت اؼبصداقية الشرعية والكفاءة االقتصادية. حيث 

قتصادية للمسلمُت، دعت ىذه األخَتة إذل اإلبداع واالبتكار غبل اؼبشاكل اؼبالية وإشباع اغباجات اال
  .لكن يف إطار القواعد والضوابط الشرعية
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استطاعت اؽبندسة اؼبالية اإلسالمية ابتكار سلة متنوعة من العقود واؼبنتجات وتطوير ؾبموعة 
من اغبلول اؼبناسبة ؼبعاعبة ـبـتلف اؼبخاطر اليت تواجو اؼبصارف اإلسالمية، خاصة تلك اؼبتعلقة ابلصيغ 

 لصيغ القارمة على اؼبديونية أو الصيغ القارمة على اؼبلكية.التمويلية سواء ا
 

 . قائمة ادلراجع:6
 : ادلؤلفات

- Tariqullah Khan & Habib Ahmed, (2001), Risk Management(An Analysis 

of Issues in Islamic Financial Industry), Islamic Research and Training 

Institute, Islamic Development Bank, Jeddah-KSA, First Edition. 
إدارة اؼبخاطر)ربليل قضااي يف الصناعة اؼبالية (، 2003)حبيب أضبد، طارق هللا خان،  -

والتدريب،  للبحوثاإلسالمية(،ترصبة: رضا سعد هللا، عثمان اببكر أضبد، اؼبعهد اإلسالمي 
  .السعودية، الطبعة األوذل-البنك اإلسالمي للتنمية، جدة

الشامل يف معامالت و عمليات اؼبصارف (، 2007)عبد الكرمي أضبد إرشيد، ؿبمود  -
 .االردن-االسالمية، الطبعة الثانية، دار النفارس، عمان

 : األطروحات
)دراسة حالة  يف البنوك االسالمية االرتمانيةإدارة اؼبخاطر (، 2012/2013)جهيدة فيها خَت،  -

 .ورقلة-(، مذكرة ماسًت، جامعة قاصدي مرابح2012-2009بنك الربكة اعبزارري خالل فًتة 
ـباطر صيغ التمويل التجارية االسالمية يف (، 2005)عادل بن عبد الرضبن بن أضبد بوقري،  -

 .السعودية-البنوك السعودية، أطروحة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة اؼبكرمة
اؼبالية االسالمية،  صناعة اؽبندسة اؼبالية ابؼبؤسسات(، 2006/2007)عبد الكرمي قندوز،  -

-مذكرة ماجستَت، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي
 .الشلف
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إدارة اؼبخاطر االرتمانية يف اؼبصارف االسالمية)دراسة حالة (، 2011/2012)ىاجر زرارقي،  -
 .سطيف-بنك الربكة اعبزارري(، مذكرة ماجستَت، جامعة فرحات عباس

 : قاالتادل
- Finnerty, J. D, (1988), Financial Engineering in Corporate Finance (An 

Overview)," Financial Management", vol: 17, no: 4, p14-33. 

- MOHAMMED OBAIDULLAH, (2002), Islamic Risk Management 

(Towards Greater Ethics and Efficiency), International Journal of Islamic 

Financial Services, International Institute of Islamic Business and Finance, 

NEW DELHI-INDIA, Volume 3, Number 4, p 10. 

اؼبنفعة يف عقد البيع يف الفقو االسالمي، ؾبلة دمشق للعلوم االقتصادية (، 2013)تيسَت برمو،  -
 .275 ص، 02د، العد29اجمللدسوراي، -دمشقوالقانونية، 

اؽبندسة اؼبالية كآلية إلدارة بعض ـباطر التمويل اؼبصريف اإلسالمي، (، 2012)صليحة فالق،  -
 ،ماليزاي-ؾبلة إسرا الدولية للمالية االسالمية، االكادديية العاؼبية للبحوث الشرعية، كواالؼببور

 .106،107ص  ص، 01، العدد03اجمللد
كبو مشتقات مالية اسالمية اإلدارة اؼبخاطر (، 1999)عبد الرحيم عبد الرضبان الساعايت،  -

، 11اجمللد السعودية،-جدة اإلسالمي، جامعة اؼبلك عبد العزيز، االقتصادالتجارية، ؾبلة 
 .55 ، ص1العدد

اؽبندسة اؼبالية من منظور اسالمي )مع االشارة إذل ذبارب بعض (، 2013)ػبضر مرغاد،  -
-48ص  ، ص29العدد  ،بسكرة اعبزارر-عة دمحم خيضرالدول(، ؾبلة العلوم االنسانية، جام

51. 
 : ادلداخالت

إدارة اؼبخاطر ابؼبؤسسات اؼبالية (، 2009جوان  03 –ماي  31)عبد الكرمي قندوز،  -
االسالمية )من اغبلول اعبزرية إذل التأصيل(، مؤسبر اؼبصارف االسالمية بُت الواقع واؼبأمول، داررة 

 .االمارات-ػبَتي، ديبالشؤون االسالمية و العمل ا
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ـباطر التمويل اإلسالمي، اؼبؤسبر (، 2005جوان 03 –ماي  31)علي بن أضبد السواس،  -
 .السعودية-العاؼبي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة اؼبكرمة

اؽبندسة اؼبالية االسالمية ودورىا يف إنشاء وتطور (، 2007مارس  7-6)عبد الكرمي قندوز،  -
ق اؼبالية اإلسالمية وإمدادىا ابألدوات اؼبالية الشرعية، مؤسبر أسواق األوراق اؼبالية السو 

 .ديب-والبورصات )الواقع و اآلفاق(، جامعة اإلمارات العربية اؼبتحدة
إدارة اؼبخاطر يف اؼبصارف اإلسالمية، اؼبلتقى العلمي (، 2009أكتوبر  21-20)مفتاح صاحل،  -

 .سطيف-ة واالقتصادية الدولية واغبوكمة العاؼبية، جامعة فرحات عباسالدورل حول األزمة اؼبالي
إدارة الغرر يف التأمُت االسالمي، (، 2010أكتوبر  7-6)عبد الرحيم عبد اغبميد الساعايت،  -

-اؼبلتقى الثاين للتأمُت التعاوين، اؽبيئة اإلسالمية العاؼبية لالقتصاد والتمويل االسالمي، الرايض
 .السعودية

دور اؽبندسة اؼبالية يف عالج األزمة (، 2010ديسمرب  2-1)جباري، فريد طبيلي،  شوقي -
العاؼبية اؼبعاصرة من منظور اقتصادي  االقتصاديةاؼبالية، اؼبؤسبر العلمي الدورل حول: األزمة اؼبالية و 
 .إسالمي، جامعة العلوم االسالمية العاؼبية، عمان

عقد االستصناع كأحد البدارل الشرعية  (،2011ديسمرب  20-18)حسام الدين خليل،  -
لألوعية االدخارية البنكية، اؼبؤسبر العاؼبي الثامن لالقتصاد والتمويل االسالمي)النمو اؼبستدام 

 .قطر-والتنمية االقتصادية الشاملة من اؼبنظور االسالمي(، الدوحة
حوط والضمان، تطبيقات اغبماية البديلة عن عقود الت(، 2012مايو  8-7)يوسف الشبيلي،  -

 .البحرين-اؼبؤسبر اغبادي عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات اؼبالية اإلسالمية، اؼبنامة
ـباطر عقد السلم وكيفية معاعبتها، ملتقى (، 2014نوفمرب  11-10)موسى آدم عيسى،  -

اػبرطوم السادس لتطوير اؼبنتجات اؼبالية االسالمية، مركز بيان للهندسة اؼبالية االسالمية، 
 .السودان-ػبرطوما
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ـباطر صيغ التمويل ابؼبصارف (، 2013أفريل  6-5) بوحيدة، عدمان مريزق، دمحم -
إشارة إذل بنك الربكة اعبزارري(، ندوة دولية حول: اؼبالية -اإلسالمية)بُت السيطرة والتحوط

 .اؼبغرب-االسالمية وربدايت التنمية، مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، وجدة
التحوط وإدارة اؼبخاطر يف اؼبؤسسات اؼبالية (، 2012أفريل  6-5)بدر الدين قرشي مصطفى،  -

 )اؼببادئ اإلرشادية إلدارة اؼبخاطر يف اؼبؤسسات اؼبالية االسالمية(، ملتقى اػبرطوم اإلسالمية
مية، للمنتجات اؼبالية االسالمية بعنوان، التحوط وإدارة اؼبخاطر يف اؼبؤسسات اؼبالية اإلسال

 .السودان-اػبرطوم
تقييم ذبربة البنوك االسالمية ابعبزارر يف إدارة اؼبخاطر (، 2012أفريل  6-5)كمال رزيق،  -

 .السودان-االرتمانية، ملتقى اػبرطوم للمنتجات اؼبالية االسالمية)النسخة الرابعة(، اػبرطوم
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 واقع العالقة بني بنك اجلزائر واخلزينة العمومية
 يف ظل اإلصالحات ادلالية والبنكية

The reality of the relationship between the Bank of Algeria and the 

public treasury under the financial and banking reforms 

 
                                                   1 ط.د جلطي جنية

 nadjia.djelti@univ-univ.dzكلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيري جامعة تلمساف اجلزائر،  1
 ادللخص:

عاجلة ااحماسيية للسساتات اخلاةة ب ن اخلزيةة العمومية وبة  اجلزائر والي هتدؼ هذه الدراسة إذل ابراز ادل
فصل أداء كل من خالؿ  90/10 والقرضقانوف الةقد لي تضمةتها إةالحات ا تتم عن طريق ادلقاةة االلكرتونية

إببعاد اخلزيةة العمومية عن مركز نظاـ التمويل وإعادة الية  ادلركزي  وذل من اخلزيةة العمومية عن أداء الية  ادلركزي 
زيةة العمومية والية  ادلركزي أف هةاؾ عالقة مياشر ما ب ن اخل من خالؿ دراستةا تي ن الةقدي، ولقدإذل قمة الةظاـ 

  .ادلقاةة االلكرتونية عن طريق
 : الية  ادلركزي، اخلزيةة العمومية، قانوف الةقد والقرض، ادلقاةة االلكرتونية.الكلمات ادلفتاحية

 JEL :  E58, G21, G29تصنيفات 
Abstract : 

This study aims to highlight the accounting treatment of special 

accounts between the public treasury and the Bank of Algeria, which is 

carried out through electronic clearing included in the reforms of the Cash 

and Loan Law 10/90 by separating the performance of each of the public 

treasury from the performance of the central bank by removing the public 

treasury from the center of the financing system and returning The central 

bank is at the top of the monetary system, and it has been shown through our 

study that there is a direct relationship between the public treasury and the 

central bank through electronic clearing. 

Key words: central bank, public treasury, money and loan law, electronic 

clearing. 

 

JEL Classification Codes: E58, G21, G29 
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 .مقدمـــــــة1
الةظاـ ادلصريف اجلزائري هو أحد العةاةر االقتصادية اذلامة والعاكسة للتةمية االقتصادية يعترب 

وذل  من خالؿ استعماؿ تقةيات أكثر فعالية لعرض الةقود والتسكم يف السياسة الةقدية عن طريق 
الةقد والقرض والصرؼ للسفاظ على الةمو  الية  ادلركزي، والذي تتمثل مهمته يف ميادين

 االقتصادي.
كما يساعد الية  ادلركزي احلكومة يف عالقتها مع ادلؤسسات ادلالية ادلتعددة األطراؼ وكذا 
الدولة عن طريق اخلزيةة العمومية، هذه األخرية مكلفة بتسيري العمليات ادلالية للدولة وذبسيد سياستها 

االقتصادي، ويف هذا اإلطار فاف اخلزيةة العمومية بصفتها زلاسب عمومي، ادلالية وربقيق االستقرار 
 ربصل، تدفع، تقرتض، تقرض، تسدد وتساهم يف تةظيم السيولة ادلالية.

ودلواكية التطورات ادلالية والةقدية والي سبثل أحد التسدايت الي جيب التكيف معها 
ظاـ ادلارل وادلصريف خصوةا فيما يتعلق آبلية عمل  ومسايرهتا، كاف البد من إجراء تغيريات جذرية للة

كل من الية  ادلركزي واخلزيةة العمومية تاعتيارمها سلطات هامة مسئولة عن تسيري وتةظيم ومراقية 
أمواؿ الدولة وإبعطائهما منط جديد عن تقةيات وآليات ذو تكةولوجيا جديدة للتأم ن والتسكم يف 

 األمواؿ واالختالسات والتضخم. الةقد وهذا من أجل زلاربة تيييض
والذي تضمن عالقات اخلزيةة العمومية  90/10وقد بدأ اإلةالح من قانوف الةقد والقرض 

 بية  اجلزائر شلا زاد من فعالية دور كل مةهما.
 وشلا سيق ميكةةا طرح اإلشكالية التالية:  

 ات ادلالية واليةكية؟فيما تكمن العالقة بة  اجلزائر تاخلزيةة العمومية يف ظل اإلةالح
 فرضيات الدراسة:

 لإلجابة على اإلشكالية السابقة سيتم وضع الفرضيات التالية:
  تتم تسوية ادلعامالت ادلالية ب ن اخلزيةة العمومية وبة  اجلزائر بواسطة ادلقاةة

 االلكرتونية. 
 زائر.وجود عالقة مياشرة ب ن اخلزيةة العمومية واليةوؾ التجارية دوف توسط بة  اجل 

 :أهداؼ الدراسة
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 هتدؼ الدراسة إذل:
  إعطاء احمة حوؿ ادلفاهيم اخلاةة تاخلزيةة العمومية وأنظمة الدفع االلكرتوين يف

 اجلزائر.
  التعرؼ على احلساتات ادلالية الي يتم هبا تسوية العمليات الي تتم ب ن اخلزيةة

 العمومية وبة  اجلزائر. 
  ونية وكيفية التعامل هبا يف ظل اإلةالحات ادلالية يف ابراز دور آليات ادلقاةة االلكرت

 اجلزائر.
 ادلةهج ادلستخدـ وهيكل الدراسة:

من أجل القياـ هبذه الدراسة فقد مت استخداـ ادلةهج االستقرائي الوةفي، ولقد مت تةاوؿ 
 ادلوضوع من خالؿ ثالثة زلاور التالية:

 عموميات حوؿ اخلزيةة العمومية. ااحمور االوؿ:
 أنظمة الدفع االلكرتونية يف اجلزائر احملور الثاين:                

 عالقة الية  ادلركزي تاخلزيةة العمومية يف ظل اإلةالحات ادلالية واليةكية. احملور الثالث:          
 .مفاهيم عامة حول اخلزينة العمومية: 0

ثابة اإلةالح الكامل يف دب 1990أبريل  14ادلؤرخ يف  90/10يعترب قانوف الةقد والقرض 
ادلةظومة ادلصرفية اجلزائرية والذي أبرز دور الةقد والسياسة الةقدية بتسديد أداء كل من اخلزيةة وبة  

 .اجلزائر تاعتيارمها سلطت ن مسئولت ن يف تسيري وتةظيم أمواؿ الدولة
 ماهية اخلزينة العمومية:     1. 0

لوزارة ادلالية يقـو تاإلجراءات الضرورية لتسيري مالية  تعترب اخلزيةة العمومية كياف إداري اتبع
الدولة والوقوؼ على مواردها ونفقاهتا ويؤثر نتيجة لذل  على كل متغريات الي هتم من بعيد أو قريب 

 .(142، ةفسة 2008)خيابة،  ادلركز االقتصادي للدولة
 وتتمثل مهاـ اخلزيةة العمومية فيما يلي:
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خيص ادلهاـ ادلتعلقة بتةفيذ عملية ادليزانية العمومية من  العمومي: الدور ادلايل  1. 1. 0
إيرادات والةفقات تاإلضافة إذل عمليات احلساتات اخلاةة وإبراـ القروض مع الغري، فاخلزيةة العمومية 
سبارس نشاط بةكي للدولة وتتكوف من زلفظة مكونة من إيداعات العديد من ادلمول ن كما تسهر على 

توازف الدائن لدى اخلزيةة ادلركزية واخلزائن الوالئية، ومعاجلة االختالالت الزمةية والظرفية ب ن إقرار ال
اإليرادات والةفقات الةاذبة أساسا على عدـ توافق التدفق ب ن اإليرادات ادلتوقعة و الةفقات ادلربرلة يف 

غطية كل اختالؿ من مواردها اخلاةة، ادليزانية خالؿ كل أايـ السةة لذل  تقـو اخلزيةة إبقرار توازف أو ت
وهذه ادلوارد أتيت من خالؿ األمواؿ ادلودعة يف اخلزيةة )أذوانت اخلزيةة سلف من بة  اجلزائر ادلادة 

( الي تةص على أف بة  اجلزائر ميكةه أف ميةح اخلزيةة مكشوفات تاحلساب 03/11من األمر  45
يـو متتالية أو غري متتالية أثةاء سةة تقوميية و ذل   240اجلاري ال ميكن أف تتجاوز مدهتا الكاملة 

( من اإليرادات العادية للدولة %10على أساس تعاقدي ويف حدود حد أقصى يعادؿ عشرة يف ادلئة )
ادلثيتة ميزانية السةة السابقة، كما يرخص لية  اجلزائر أف ميةح للخزيةة العمومية بصفة استثةائية تسييقا 

 . (140، ةفسة 2001)بصغري،  ادلديونية العمومية اخلارجيةيوجه حصراي لةشاط 
فاخلزيةة العمومية تؤثر يف احلياة والةشاطات من خالؿ أدواهتا  الدور االقتصادي: 0. 1. 0

ادلختلفة كسةدات اخلزيةة العمومية، آليات االقرتاض وضماانته، االكتتاب يف ادلسامهات ...إخل، وكل 
 أتثري كيري يف انتهاج سياسة نقدية توسيعية.هذه األدوات واآلليات ذلا 

تاإلضافة إذل الدور اإلشرايف والرقايب لتةفيذ عمليات ادليزانية العمومية خاةة فيما خيص 
 االعتمادات ادلالية، كما تقـو تالدور الرقايب للمؤسسات العمومية.

 تطور اخلزينة العمومية اجلزائرية:     0. 0  
، 2005)فريدة،  مية أربع مراحل سبثلت فيما يليلقد عرفت اخلزيةة العمو  

 :(87 -86الصفسات 
 1699- 1690ادلرحلة األوىل: اخلزينة صندوق ودائع 

ميكن أف سبثل اخلزيةة بصةدوؽ الودائع حلساب مراسل ن ذوي ةيغة بةكية مع ميزة أف تسيري  
عيوف دورا هاما يف مشاكل اخلزيةة، اخلزيةة حلساب هؤالء الزتائن تعترب واجيا وليس اختياراي وتالتارل يل
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حيث عرفت هذه ادلرحلة نظاـ موسع وشامل فقد مشلت معظم الوكالء االقتصادي ن ادلالي ن وغري 
 ادلالي ن تاستثةاء اليةوؾ اخلاةة األجةيية وكل التعاونيات العامة.

-1699ليها ادلرحلة الثانية: مرحلة تكوين النظام ادلصريف اجلزائري وحتقيق الضغط ادلايل ع
1692 

 08( يف BNAتزامةت هذه ادلرحلة مع ظهور أوؿ بة  وطين وهو الية  اجلزائري الوطين )
، وظهور هذه ادلؤسسة ادلالية اجلديدة أدى إذل تقليص أطر عمل اخلزيةة إذ تاعتيارها 1966جواف 

تجاري الذي كاف بة  وطين البد عليها من توفري التمويل ألجل القصري لقطاع الزراعي، الصةاعي وال
يعتمد قيل ظهور الية  الوطين يف جزء كيري على قروض اخلزيةة، وهكذا فإف نظاـ اخلزيةة العمومية 

مع حدود مراسليه )ميزانية ملسقة، مؤسسات عمومية ذات  1963يرجع إذل شكله األةلي لسةة 
 طابع إداري كاجلماعات ااحملية....(. 
-1691نة العمومية على الدائرتني البنكية ودائرهتا العامة ادلرحلة الثالثة: مرحلة سيطرة اخلزي

1699 
تزامةت هذه ادلرحلة مع ادلخطط الرتاعي األوؿ يف إةالحات سبويل االستثمارات لسةة 

مليار ديةار جزائري، أماـ ضرورة ربديد التمويل  25مع تكوين خاص لرأس ادلاؿ حبوارل  1971
اوؿ االدخار هذا الةظاـ يسمح ذلا بتجميع مصادر مالية ضرورية الةقدي أنشئت اخلزيةة العامة نظاـ تد

دلراحل الرتاكم من جهة أخرى تداوؿ ادخار ادلؤسسات مسح بتطييق ادليدأ اخلاص بتسويل 
االستثمارات ادلةتجة دبصادر طويلة األجل الذي جيةب الضغوطات التضخمية، إذف هذه التسوالت 

اـ بسيط من رلموع الودائع ربت الطلب ستتسوؿ إذل نظاـ ذبميع العميقة الي ستعرفها اخلزيةة من نظ
 وتداوؿ االدخار.

احلامل  1970ديسمرب  31ادلؤرخ يف  70/93وقد جاء يف ادلادة السابعة من ادلرسـو رقم 
" أف سبويل االستثمارات ادلخططة للمؤسسات العمومية جيب ربقيقها  1971لقانوف ادلالية لسةة 
شلةوحة على أساس مصادر لالدخار اجملمعة من طرؼ اخلزيةة"، وهبذا فإف اخلزيةة بقروض طويلة األجل 

ستوفر تداوؿ جزء كيري من االدخار الوطين لتوسيع نشاطها عن طريق إدماج متعامل ن جدد وربديد 
 عالقات جديدة مع ادلتعامل ن التقليدي ن.
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 إىل يومنا هذا 1699ائرة البنكية ادلرحلة الرابعة: مرحلة انفصال دائرة اخلزينة العامة من الد
 وهةا أةيست اخلزيةة العمومية نظاـ قائم بذاته لديه قوان ن ومراسم ربكمه. 

  عرض النقود من طرف اخلزينة العمومية:    3. 0
تقـو اخلزيةة العمومية تالتدخل مياشرة يف خلق الةقود أو امتصاةها، ألهنا تكسب ادليادرة يف 

ت ومؤسسات القطاع اخلاص وادلؤسسات العمومية التابعة للدولة )اجلماعات رفع الودائع من العائال
 ااحملية، الدوائر احلكومية، إدارات خدمية، إنتاجية ...(، وذل  بطريقت ن ومها:

 خيابة،  الطريقة ادلياشرة من خالؿ احلساتات اجلارية الي ميكن فتسها لدى اخلزيةة العمومية(
 .(67 -66، الصفسات 2008

 ريقة الغري ادلياشرة: زبص احلساب اجلاري الربيدي ألف كل ودائع هذه ادلؤسسة تودع الط
 بدورها يف حساب خاص تاخلزيةة العمومية.

نتصور اآلف ةةاعيا له حساب يف الشي  الربيدي وانه يؤدي ضريية لصاحل الدولة  مثال:
ء الذي يؤدي إذل دج، ما عليه إال أف يسسب شي  بريدي لصاحل اخلزيةة الشي 8000قدرها 

سسب ادليلغ ادلذكور من حسابه تالربيد وسسب نفس ادليلغ من حساب الشي  الربيدي لدى 
 اخلزيةة، وهكذا سبتص أو تعدـ الةقود الورقية عن طريق اخلزيةة العمومية.

خالةة دلا سيق فاف عرض الةقود مير دبختلف ادلؤسسات ادلالية من الية  ادلركزي إذل اليةوؾ 
إذل اخلزيةة العمومية، وأف عرضها وطليها مرتيط تالتوازف االقتصادي والسياسة الةقدية  التجارية
 ادلةتهجة.

 .أنظمة الدفع االلكرتونية يف اجلزائر:3
يعد نظاـ الدفع ألي دولة من أهم ادلؤشرات الي تستخدـ يف قياس مدى فعالية وكفاءة 

لية، ادلقاةة االلكرتونية، وسائل الدفع سوآءا اقتصاد دولة ما والذي يتكوف من سلتلف اذليئات ادلا
التقليدية أو االلكرتونية، وصلد أهم ادلؤسسات واذليئات الي تعمل على خلق وتسيري وسائل الدفع بة  

 اجلزائر، اخلزيةة العمومية، اليةوؾ التجارية، بريد اجلزائر، ادلؤسسات ادلالية.
، ةفسة 2016)الصمد،  داؼ التاليةويضمن تطوير نظاـ الدفع ألي دولة ربقيق األه

99)    : 
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  )تيين نظاـ دفع وقوان ن تةاسب حاجيات ادلستخدم ن )خواص، مؤسسات وإدارات
 وإلزامية ربقيق اقتصاد متطور يتطلب التكفل بةشر استخداـ وسائل دفع الكرتوين.

 ستخدـ زبفيض فرتات ادلقاةة خاةة ادلتعلقة بعمليات التيادؿ خارج مكاف الدفع والي ت
 وسائل الدفع الورقية )شي ، سةد األمر، السفتجة(.

  تعميم وربس ن ميكانزمات تغطية الشيكات ووسائل الدفع األخرى الي تعتمد على
 الدعامة الورقية وكذل  نظاـ التسويالت.

لتطوير وربديث الةظاـ ادلارل وتفعيله  2002، 2001ولقد مت وضع مشاريع وطةية يف فرتة 
 1ةة االلكرتونية، وكذل  وضع مشروع خيص التسويالت ذات ادليالغ الي تفوؽ ميلغ من خالؿ ادلقا

 .2006مليوف ديةار جزائري، ولقد قامت اجلزائر بتةفيذ هذا ادلشروع ابتداء من سةة 
  تطوير البنية التحتية للنظام ادلصريف اجلزائري:    1. 3

ر اليةية التستية لةظاـ ادلصريف اجلزائري، قاـ بة  اجلزائر دبساعدة الية  العادلي دبشروع تطوي
مليوف دوالر أمريكي مةست له من طرؼ الية   16.5يف هذا اإلطار فقد استفاد من إعانة قدرها 

 .(378، ةفسة 2017)فتيسة،  العادلي
رلموعات يف إطار مشروع  4كما مت وضع برانمج أعماؿ من طرؼ بة  اجلزائر يتكوف من 

 دفع وهذه اجملموعات هي:ربديث وتطوير وسائل ال
 رلموعة اذلةدسة اإلمجالية: الي تتكفل بتطوير الشي  وادلقاةة االلكرتونية 
 رلموعة وسائل الدفع: يقـو بتسليل نوعي لكل وسائل الدفع التقليدية 
  رلموعة الةقدية: تدرس القواعد الرئيسية لوضع نظاـ ما ب ن اليةوؾ حوؿ اليطاقات

 اليةكية
  :يقـو دبعاجلة حوادث عدـ الدفع من وجهة الةصوص القانونية.رلموعة القانوف 

 .   آليات األنظمة االلكرتونية: 0. 3
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-RTGSنظام التسوية اإلمجالية الفورية للمبالغ الكبرية والدفع ادلستعجل )   1. 0. 3
ARTS :) مليوف ديةار جزائري واخلاةة 1وهذا الةظاـ خيص ادليالغ الكيرية الي تعادؿ أو تفوؽ 

 أبوامر الدفع عن طريق التسويالت ادلصرفية أو الربيدية.
على أساس إمجارل دوف اخلضوع  ARTSكما تتم عمليات الدفع ب ن اليةوؾ يف نظاـ 

لعمليات ادلقاةة، ويف الوقت احلقيقي على حساتات التسوية ادلفتوحة يف هذا الةظاـ لصاحل ادلشارك ن 
 -05) 03 بة  اجلزائر وادلشارك ن ادلعةي ن حسب ادلادة وخيضع لفتح حساتات التسوية التفاقية ب ن

، فياإلضافة إذل بة  اجلزائر الذي يشارؾ يف هذا الةظاـ يعد االخنراط يف (13/10/2005، 04
، (9)ادلادة  حرا ومفتوحا لليةوؾ، ادلؤسسات ادلالية، اخلزيةة العمومية وبريد اجلزائر ARTSنظاـ 

 :(22) ادلادة  صلد ARTSي يقيلها نظاـ ومن أهم العمليات ادلصرفية ال
 العمليات على الةقد الورقي مع بة  اجلزائر. -
 عمليات بة  اجلزائر ادلرتيطة تالسياسة الةقدية. -
 ةايف أرةدة نظاـ مقاةة التسديدات ادلسمى بةظاـ التسديدات تالتجزئة. -
 ةايف أرةدة تسوية الةقد مقابل تسليم السةدات. -

والذي يتعلق تادلقاةة االلكرتونية، ويقـو بة   :SPMدفع الشامل أو ادلكثف نظام ال 0.0.3
، ةفسة 2016)الصمد،  اجلزائر مع اجملموعة اليةكية يف إطار هذا ادلشروع تالتخطيط دبا يلي

104): 
هةدسة نظاـ ادلقاةة بوضع تيادؿ وسائل الدفع ربت الشيكة االلكرتونية ووضع أرشيف  -

( الةظاـ ادلعلومايت،  scannerالورقية الي سيتم معاجلتها تاستخداـ أجهزة سكانري )لوسائل الدفع 
 كيفية إدارة وتسيري وتةظيم ادلقاةة.

وهو يتعلق بةظاـ ما ب ن اليةوؾ للمقاةة  :ATCIنظام ادلقاصة عن بعد ما بني البنوك  3. 0. 3
 2005اجلزائر ابتداء من سةة االلكرتونية للصكوؾ والسةدات والتسويالت والذي استسدثه بة  
مليوف ديةار جزائري، ولقد جاء  1والذي خيص التسويالت الي تقل أو تساوي قيمتها االمسية عن 

 .RTGSتكميال لةظاـ 
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 Centre de Pré-compensationمركز ادلقاصة ادلسبقة ادلصرفية ) 4. 0. 3
Interbancaire:)  لقد فوض بة  اجلزائر مهمة تسيري نظاـATCI  تاستسداث مركز
وهي شركة أسهم وفرع اتبع لية  اجلزائر وتةسصر مسؤولية هذا ادلركز  CPIادلقاةة ادلسيقة ادلصرفية 

 .ATCIيف تةفيذ اإلجراءات الالزمة للسري احلسن للعمليات الفةية، الي تتسكم يف اشتغاؿ نظاـ 
 عالقة البنك ادلركزي ابخلزينة العمومية يف ظل االصالحات .4
ة  ادلركزي الدعامة األساسية ادلكونة لةظاـ ادلصريف يهدؼ اذل التسكم يف الكتلة ميثل الي

الةقدية وتةظيم عرض الةقود دبا يتالءـ وحاجة االقتصاد. فالية  ادلركزي هو مؤسسة نقدية حكومية 
هاز هتيمن على الةظاـ الةقدي وادلصريف يف الدولة وتقع على عاتقه مسؤولية إةدار العملة ومراقية اجل

ادلصريف، وتوجيه االئتماف لتدعيم الةمو االقتصادي وااحمافظة على االستقرار الةقدي عن طريق توفري 
، 2013)الغاليب،  الكميات الةقدية ادلةاسية داخل الدولة وربطها حباجات الةشاط االقتصادي

 .(14ةفسة 
  مساعدات البنك ادلركزي للخزينة:      1. 4

، 2005)فريدة،  ، مساعدات مياشرة وأخرى غري مياشرةأتخذ هذه ادلساعدات ةفت ن
 .(83ةفسة 

هي موضوع اتفاؽ ب ن سلطات الية  والدولة وخيصص ذلا بةد يف ميزانية الية   األوىل:
( وما ميكن blanche à billetادلركزي، قروض للخزيةة تتمثل يف مكانيـز إةدار بدوف تغطية )

 لصرؼ.للخزيةة أف تستفيد من جراء تغري سعر 
ألذوانت اخلزيةة، كما  prise de pensionتتمثل يف الشراء أو األخذ ألجل  الثانية:

تشارؾ اليةوؾ الثانوية يف التمويل الةقدي للخزيةة تاالكتتاب ألذوانت اخلزيةة على حساتاهتم اجلارية 
 شلا يؤدي مياشرة إذل إةدار نقود مركزية.

  :12-62ظل قانون    ائر يفالعالقة بني اخلزينة وبنك اجلز       0. 4
وادلتعلق بقانوف الةقد  1990أبريل  14الصادر يف  10-90يعترب قانوف القانوف رقم 

والقرض نص تشريعي أساسي إلةالح الةظاـ اليةكي تارتياط قواعده ارتياط وثيق بسابقه من خالؿ 
ضوحا فأرسى بذل  غري أهنا كانت أكثر ربكم وو  88-86أخذه أهم األفكار الي جاء هبا قانوف 
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، (2004)لعشب،  هذا القانوف القواعد التةظيمية والتسيريية لليةوؾ وادلؤسسات ادلالية للدولة
وتاعتماد قانوف الةقد والقرض فاخلزيةة دل تعد حرة يف اللجوء إذل عملية القرض بل أةيست زبضع 

عن الدور ادلتعاظم للخزيةة ليعض القواعد حبيث يسمح هذا ادليدأ بتسقيق استقاللية الية  ادلركزي 
 العمومية وتقليص ديوف هذه األخرية اذباه الية  ادلركزي.

  النمط اجلديد لتنظيم العالقة بني البنك ادلركزي واخلزينة العمومة:    1. 0. 4
ربتاج اخلزيةة أثةاء أتديتها لوظيفتها العامة إذل أمواؿ لتمويل نشاطاهتا ادلختلفة االجتماعية 

ة، وعةدما ال تكفي موادها لذل  تكوف غري متوافقة زمةيا مع تةفيذ الةفقات فإهنا تيسث واالقتصادي
عن سبويل لدى الية  ادلركزي السةدات احلكومية )أو سةدات اخلزيةة( ويقدـ مقابلها نقود للخزيةة أي 

روض إةدار نقود قانونية مقابل استالـ ذلذه السةدات، تسمى هذه الديوف تسييقات للخزيةة أو ق
للسكومة وهذا ما يعكس العالقة ادلياشرة يف اجلزائر ادلوجودة ب ن الية  ادلركزي واحلكومة، فاخلزيةة 
نطلب تسييقات من الية  ادلركزي مىت احتاجت إذل السيولة، أي أف الية  ادلركزي يوافق على مةح 

 (NAAS, 2003, p. 20) قروض مياشرة للخزيةة يف شكل تسييقات
كل سةة  %10ن قانوف الةقد والقرض جيب أال تتعدى هذه التسييقات ففي اجلزائر ضم

 240من اإليرادات العادية دليزانية الدولة ادلسجلة يف السةة ادلالية السابقة وجيب أال تتجاوز هذه ادلدة 
 .(1990، 78)ادلادة  يوما خالؿ السةة الواحدة كما يةيغي تسديدها قيل انقضاء هذه ادلدة

  ال اخلزينة ادلودعة لدى بنك اجلزائر:أمو     0. 0. 4
تودع أمواؿ اخلزيةة يف حساب خاص لدى بة  اجلزائر حيث سجل هذا احلساب رلموع 
موارد الدولة ونفقاهتا ألف بة  اجلزائر هو ادلؤسسة ادلالية للدولة تالةسية جلميع عمليات ةةدوقها 

جلاري للخزيةة جبميع العمليات الدائةة وعملياهتا ادلصرفية والقرضية، ويقـو رلاان دبس  احلساب ا
أوت  26الصادر بتاريخ  03-11من األمر  49وادلديةة الي ذبري على هذا احلساب حسب ادلادة 

2003   . 
 تبيان العالقة بني بنك اجلزائر واخلزينة العمومية:     3. 0. 4

ةة ب ن اخلزيةة العمومية من خالؿ هذه الورقة اليسثية ستتم ادلعاجلة ااحماسيية للسساتات اخلا 
 12وادلؤرخة يف  16وبة  اجلزائر والي تتم عن طريق ادلقاةة االلكرتونية بةاء على التعليمة العامة رقم 
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وادلتعلقة بتسديد رلموعة حساتات اخلزيةة العمومية واألسس والقواعد العامة لتقةيات  1968أكتوبر 
لية والةقدية للدولة، فهي تعتمد على تقسيم احلساتات وإجراءات التسجيل وكيفية تقييد العمليات ادلا

 رلموعات وهي: 8على 
 (Caisse et portefeuille* اجملموعة األوذل: الصةدوؽ وااحمفظة ادلالية )

 (les opérations budgétaire* اجملموعة الثانية: عمليات ادليزانية )
 (les opérations du trésor* اجملموعة الثالثة: عمليات اخلزيةة )

 (cores pendants* اجملموعة الرابعة: ودائع اذليئات ادلكتتية لدى اخلزيةة )
 (les opération à classer* اجملموعة اخلامسة: عمليات ربت التسوية )

 (les résultats* اجملموعة السادسة: الةتائج )
 (les dettes garantie par l'état* اجملموعة السابعة: الديوف ادلضمونة من الدولة )

 (.les droits* اجملموعة الثامةة: احلقوؽ )
اخلاص تادلعاجلة ااحماسيية وإجراءات القيود  11وصلد يف اجملموعة األوذل احلساب العاـ رقم 

ااحماسيية للعمليات ادلالية ب ن اخلزيةة وبة  اجلزائر، ومن أهم احلساتات اخلاةة تادلقاةة االلكرتونية ما 
يعرب على العوف  99حيث أف الرقم  003/99 110و 002/99 110ب ن ادلالي ن بيةها صلد احلسا

(، ويقـو ااحماسب Agent Comptable Central du Trésorااحماسيب ادلركزي للخزيةة )
العمومي من خالؿ هذين احلساب ن ادلالي ن إبثيات وتقييد العمليات اليةكية والي يقـو هبا بة  اجلزائر 

 اخلزيةة بدوف مقابل.بتةفيذها لفائدة 
 مفهوم احلساابت ادلالية للخزينة على مستوى البنك ادلركزي: 

على أنه دبثابة إيرادات يتم إرساذلا وربويلها إذل  002/99 110يعرؼ احلساب ادلارل رقم 
لصاحل الية  ادلركزي حبيث يستخدمه ااحماسب العمومي  ACCTالعوف ااحماسيب للخزيةة ادلركزي 

 ات التالية:لتقييد العملي
 ا

لتمويل الةقدي لصةدوؽ اخلزيةة الذي يتم عن طريق اقتطاع من حساب اخلزيةة على مستوى 
 بة  اجلزائر وذل  يف حالة عجز ةةدوؽ اخلزيةة.
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 .سبويل احلساب الربيدي اجلاري للخزيةة العمومية 
 .ربصيل عمليات شيكات اخلزيةة من خالؿ الية  ادلركزي 

فهو عيارة عن مصروفات ربوؿ إذل  003/99 110ارل رقم أما فيما خيص احلساب ادل 
العوف ااحماسيب ادلركزي للخزيةة من أجل ترةيدها يف العمليات اخلاةة تاخلزيةة العمومية ادلفتوح لدى 

 الية  ادلركزي، وتتمثل أهم العمليات الي تقيد يف هذا احلساب لفائدة اخلزيةة من:
 ةةدوؽ اخلزيةة إذل حساب اخلزيةة لدى الية  ادلركزي. ربويل الفائض من السيولة الةقدية من 
 .ربصيل شيكات بعد تظهريها من طرؼ ااحماسب العمومي لدى بة  اجلزائر 
 .تزويد حساب اخلزيةة العمومية عن طريق التسويل الةقدي للسساب الربيدي اجلاري 
 .خصم وربصيل األوراؽ ادلالية لفائدة اخلزيةة عن طريق الية  ادلركزي 

ا تعترب السفتجات من أهم األوراؽ التجارية الي تعمل هبا اخلزيةة العمومية وصلد من أمهها كم
والي ربرر لفائدة ادلدية ن لتسديد  001 120سفتجات اجلمارؾ والي تقيد يف احلساب رقم 

مستسقاهتم لصاحل اخلزيةة العمومية، حبيث تكوف هذه السفتجات مضمونة من طرؼ الية  التجاري 
 أشهر. 3اص حلساب متعامل مدين حبيث ال يتعدى تسديدها اخل

 مراحل: 3تسوى وتقيد هذه السفتجات عن طريق 
 ادلرحلة األوذل: تقدـ السفتجة إذل اخلزيةة وتقيد كما يلي:

120  001                          520 006 
             x                         x  

بلوغ اتريخ االستسقاؽ يقـو الية  ادلركزي بدور الوسيط ب ن اخلزيةة  ادلرحلة الثانية: عةد
والية  التجاري وعن طريق ادلقاةة االلكرتونية يقـو بتسصيل السفتجة من خالؿ ارساؿ ادلعطيات 

( إذل الية  التجاري خلصمها CD ROMالي تعدها اخلزيةة وتيعثها عن طريق قرص مضغوط )
 يث يكوف التسجيل ااحماسيب يف هذه ادلرحلة كما يلي:لفائدة اخلزيةة العمومي حب

120 004                               110 003 
 x      x 
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إف أهم العمليات ادلالية والةقدية تعترب كإيرادات لدى خزيةة والية تلمساف من طرؼ اليةوؾ 
 زايدة رةيد ودائعها لدى الية  التجارية وبريد اجلزائر وذل  عن طريق مقاةة بة  اجلزائر وتالتارل

ادلركزي، كما صلد أهم السيولة الةقدية الي تتكوف من العمليات سلالفات الصرؼ، تفريغ ةةدوؽ 
اخلزيةة عةدما تكوف يف حالة فائض يف حساهبا لدى بة  اجلزائر، كما صلد أهم العمليات والتسويالت 

 اخلاةة بتسصيل الصكوؾ اليةكية. (، كذل  العملياتRTGSادلستعجلة والي تتم بةظاـ )
ودبا أف اخلزيةة العمومية غري مرتيطة هبذا الةظاـ ادلربمج صلد أف الية  ادلركزي هو الوسيط 

 بيةها وب ن اليةوؾ التجارية وبريد اجلزائر، وتتم عملية ادلقاةة االلكرتونية كما يلي: 
ركزي والذي بدوره وحوذلا آليا إذل تقدـ اخلزيةة شيكات سلتلف اليةوؾ التجارية إذل الية  ادل -

(، ومن هذه األرضية ربوؿ ادلعلومة وادلعطيات اخلاةة CPIمركز ادلقاةة القيلية ما ب ن اليةوؾ )
تالصكوؾ إذل اليةوؾ التجارية األـ مث إذل الوكاالت اخلاةة حبساتات ادلدية ن خلصم ادليالغ حبيث تتم 

 ـ( كما يلي:أاي 3ساعة ) 72هذه العملية يف أجل أقصاه 
(: وفيه يتم مسح الصكوؾ la date de remise ou présentation) اليوم األول

( وإرساذلا إذل مركز ادلقاةة القيلية اليةكية Scannerالكرتونيا بواسطة جهاز ادلاسح )
(CPI.) 

( يتم إرساؿ ادلعلومات الكرتونيا من مركز ادلقاةة la date de traitement) اليوم الثاين
 يلية إذل اليةوؾ التجارية من أجل التسوية.الق

( وهو اتريخ ادلعاجلة حبيث يتم معاجلة هذه la date du règlement) اليوم الثالث
 العمليات تاقتطاع وخصم حساتات ادلدية ن لفائدة اخلزيةة.
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 اخلامتة:

ركيزة تتدخل الدولة يف الةشاط االقتصادي من خالؿ  آلية الية  ادلركزي والذي يعترب ال
األساسية والفعالة يف ادلةظومة ادلصرفية وادلسؤوؿ عن تسيري الةقد والتسكم يف السيولة الةقدية للدولة، 
كما تتدخل عن طريق اخلزيةة العمومية والي تتسكم يف ةرؼ نفقات الدولة، ومن خالؿ دراستةا 

الي أظهرهتا إةالحات قانوف تييةت أف هةاؾ عالقة مياشرة ما ب ن اخلزيةة العمومية والية  ادلركزي و 
من خالؿ ادلقاةة االلكرتونية، وتظهر جليا هذه العالقة عن طريق احلساب ن  90/10الةقد والقرض
ادلؤرخة يف  16بةاء على التعليمة العامة رقم  110.003/99و  110.002/99ادلالي ن 
االقتصادي من  حيث اعتربت اخلزيةة العمومية كمتدخل غري مياشر يف الةشاط 1968/ 12/10

خالؿ تعامالهتا مع اليةوؾ التجارية و سلتلف ادلؤسسات احلكومية إذ البد من اللجوء إذل الية  
 ادلركزي و تدخله كوسيط يف هذه ادلعامالت من اجل تسويتها بواسطة ادلقاةة االلكرتونية .

إذل  تدخل الية  ادلركزي يف عمل اخلزيةة العمومية ميكن أف يعرقل نشاطها شلا أدى
إةالحات جديدة ذبعل اخلزيةة كمتدخل مياشر يف الةشاط االقتصادي وذل  عن طريق تسوية 
معامالهتا ادلالية والةقدية بةفسها عن طريق إنشاء نظاـ خاص تادلقاةة االلكرتونية دوف اللجوء إذل 

دلوافق ا 1439ةفر  19ادلؤرخ يف  325-17الية  ادلركزي وذل  بةاء على ادلرسـو التةفيذي رقم 
 والذي يتضمن تةظيم اإلدارة ادلركزية يف وزارة ادلالية، ويهدؼ هذا ادلرسـو إذل: 2017نوفمرب  08لػ 

 .تةفيذ إسرتاتيجية العصرنة ألنظمة الدفع 
 .ضماف مركزة مس  عمليات الدفع 
 .تسيري أنظمة التيادؿ االلكرتوين واإلشراؼ عليها 
 .تسيري األنظمة الةقدية 

 التوصيات:
 العتيار للخزيةة العمومية ومةسها السلطة بتقدمي قروض لألفراد واليةوؾ التجارية إعادة ا

 من أجل سبويل االستثمارات.
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  ادلتضمن تةظيم اإلدارة ادلركزية يف وزارة ادلالية الذي دل  325-17تفعيل قانوف رقم
 يتجسد على أرض الواقع.
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 : ملخص
هتدف الدراسة إىل تسليط الضوء على واقع وسائل الدفع االلكًتونية يف ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية وإبراز آفاقها 
ادلستقبلية. إذ أن البنوك تسعى دائما لزايدة األرابح وتعمل جاىدة لتقدمي خدمات مصرفية متطورة تستطيع ادلنافسة من 

وقد  .ائها يف السوق، وىذا ما أسفر عنو ظهور الصريفة االلكًتونية ووسائل الدفع االلكًتونيةخالذلا وتعمل على ابق
تؤدي بتحويل الكتلة النقدية من القطاع غري الرمسي إىل القطاع توصلت الدراسة إىل أن وسائل الدفع االلكًتونية 

وك فرصة دتويل زابئنها أبرحيية. كما أن البنوك البنكي )أي الرمسي( وذلك ما يزيد من موارد البنك، وىذا ما يتيح للبن
 اجلزائرية ال زالت تسعى للوصول إىل التطورات اليت وصلت إليها وسائل الدفع االلكًتونية رغم اجلهود اليت واكبتها.

 .اديالتطور االقتص ،ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية ،الصريفة االلكًتونية، وسائل الدفع االلكًتونيةكلمات مفتاحية: 
 JEL  :E42 ،G21 ،O40 اتتصنيف

Abstract:  

The study aims to shed light on the reality of electronic means of 

payment in the Algerian banking system and to highlight its future prospects. 

As banks are always striving to increase their profits and working hard to 

provide advanced banking services through which they can compete and work 

to keep them in the market, this is what has led to the emergence of electronic 

banking services and electronic payment methods. The study found that 

electronic means of payment result in the transfer of money from the informal 

sector to the banking sector, which increases the bank's resources, giving banks 

the opportunity to comfortably finance their customers. Thus, Algerian banks 

are still trying to achieve the developments that electronic means of payment 

have achieved, despite the efforts that have accompanied them. 

Keywords: electronic means of payment; electronic banking; Algerian banking 

system; economic development. 
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 مقدمة:  .1
فيو أن االبتكارات التكنولوجية احلديثة وخاصة التجارية منها كان ذلا آاثر عميقة على  كشلا ال ش

رلرايت النشاط اإلنساين بشكل عام، فزاد حجم ادلعامالت ادلالية والتجارية ومن أىم التسهيالت اليت 
ائل الدفع االلكًتوين. كان لزاما على الدول مواكبتها وتطويرىا حلد عدم أفرزهتا ىذه التطورات وس

االستقرار على شكل معني ال وجود فيو للقطع النقدية وال للورق أو احلواالت. يف خضام ىذه 
التطورات أصبح على اجلزائر االرتقاء بنظامها ادلصريف وحتديث نظام الدفع فتبنت العديد من التقنيات 

امت بعصرنة البنوك كجزء من اإلصالحات ادلصرفية وادلالية وشرعت يف تنفيذ مشروع احلديثة وق
 وبدأت مبشروع بطاقات مصرفية للدفع والسحب. 2005حتديث وسائل الدفع انطالقا من 

 من خالل ىذه الورقة البحثية ضلاول معاجلة اإلشكالية التالية:
 ر وماهي آفاقها املستقبلية؟اء وسائل الدفع االلكرتونية يف اجلزائارتقما مدى 

 أمهية الدراسة:
تتجلى أمهية الدراسة يف كوهنا تتناول موضوع حديث وحيتل مكانة مهمة يف اقتصادايت العامل بصفة 
عامة واالقتصاد اجلزائري بصفة خاصة، ويتمثل يف وسائل الدفع وكيف ذلا أن تساعد يف تسهيل 

 ة ظهور تطورات يف ىذا اجملالالعمليات االقتصادية ابدلزامنة مع استمراري
 أهداف الدراسة:

 هتدف ىذه الدراسة لتحقيق وفهم ما يلي:
 معرفة سلتلف وسائل الدفع ادلستخدمة يف االقتصاد اجلزائري -
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 معرفة مدى مواكبة النظام ادلصريف اجلزائري للتطورات الراىنة يف رلال التجارة االلكًتونية -

 منهجية البحث:
مبختلف جوانب ادلوضوع وحتليل أبعاده والتوصل لإلجابة عن التساؤل قصد االدلام واالحاطة 

ادلطروح مت استعمال ادلنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل مجع ادلعلومات ادلتعلقة مبشكلة البحث 
وحتليلها حتليال منطقيا للوصول إىل النتائج واحللول، أما من انحية أدوات الدراسة فقد مت االعتماد على 

ادلقاالت العلمية واألطروحات ذات الصلة ابدلوضوع، إضافة لتقارير ادلؤسسات احمللية كالبنك  سلتلف
 .ادلركزي والدولية كصندوق النقد الدويل والبنك العادلي

 :ماهية وسائل الدفع االلكرتوين .2
التقدم ظهرت وسائل الدفع منذ األزل بداية ابلتبادل السلعي أو ما يعرف بنظام ادلقايضة، لكن مع 

االقتصادي وعدم إجياد مقياس مشًتك للقيم يف كل احلاالت أصبح ضروراي إجياد طريقة جديدة للوفاء 
اباللتزامات سرعان ما ظهرت مرحلة النقود ادلعدنية من الذىب والفضة والربونز وغريىا، مث ظهر نظام 

تمع أن يطور وسائل دفع تناسب النقود الورقية ومع ظهور عامل التجارة االلكًتونية ابت لزاما على اجمل
، 2013)مطر،  ادلعامالت االقتصادية اليت تتم الكًتونيا، ومن ىنا ظهرت وسائل الدفع االلكًتونية.

يف الوالايت ادلتحدة االمريكية مث انتشرت  1914كان أول ظهور ذلذه البطاقات يف عام   (25صفحة 
شار السريع والواسع لتشمل معظم بلدان العامل يف فرنسا وابقي الدول األوروبية، مث أخذت يف االنت

 .(11، صفحة 2018)احلمادة،  اإلسالمية وغري االسالمية
 :تعريف وسائل الدفع االلكرتوين  1.2

تعرف أبهنا "كل الوسائل واألدوات اليت تسمح لألشخاص بتحويل األموال بغض النظر عن 
لك ورقية كالشيك والسند ألمر شكل السند ادلستخدم، وسواء كانت الدعامة ادلستعملة يف ذ

 . (1، صفحة 2016)حسيبة،  والسفتجة أو قيديو كالتحويل أو الكًتونية كالبطاقات البنكية"
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كما تعرف على أهنا "وسيلة إلكًتونية هبا قيمة نقدية سلزونة بطريقة الكًتونية، مقبولة كوسيلة 
ل عن العمالت النقدية والورقية للدفع بواسطة متعهدين غري ادلؤسسة اليت أصدرهتا، تكون كبدي

، صفحة 2013)فوزي،  هبدف إحداث حتويالت الكًتونية للمدفوعات ذات قيمة زلددة"
52) . 

من قانون التجارة االلكًتونية التونسي " أهنا وسيلة دتكن صاحبها من القيام  02تعرف ادلادة 
، صفحة 2003)الفتاح،  بعمليات الدفع ادلباشر عن بعد عرب الشبكات العمومية لالتصاالت"

25) 
  

  :أنواع وسائل الدفع االلكرتونية 2.2
 :البطاقات البنكية )البطاقات البالستيكية( -

وىي عبارة عن بطاقة مغناطيسية يستطيع حاملها استخدامها يف شراء معظم احتياجاتو دون 
 احلاجة حلمل مبالغ كبرية وتنقسم إىل ثالثة أنواع:

 بطاقات الدفع  •
 اقات االئتمانيةالبط •
 (168، صفحة 2000بطاقات الصرف الشهري )ادلغريب،  •

 :النقود االلكرتونية -
تعرف أبهنا "قيمة نقدية سلزنة على وسيلة الكًتونية مدفوعة مقدما وغري مرتبطة حبساب 
 بنكي وحتظى ابلقبول الواسع من غري من قام إبصدارىا وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض سلتلفة"

 (19، صفحة 2012وسف.كايف، )ي
 الشيك االلكرتوين: -
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"زلرر رقمي معاجل الكًتونيا بشكل كلي أو جزئي وفق شرائط مذكورة يف القانون يتضمن أمرا 
من شخص ىو الساحب إىل شخص آخر يكون مصرفا وىو ادلسحوب عليو يتضمن أمرا 

)مطر،  لى الشيك"من شخص اثلث وىو ادلستفيد مبلغا معينا من النقود مبجرد االطالع ع
 .(23، صفحة 2013

 التحويل املايل االلكرتوين: -
الودائع والشيكات(. وىذه  ت"حتويل أموال بني األطراف دون استخدام الورق )كوبوان

اإلجراءات تسمى بتحويل األموال االلكًتوين وتستخدم االسالك واذلاتف والكمبيوتر لتحويل 
 (312، صفحة 2014الشيباين، )دمحم. رصيد النقدية من مكان دلكان آخر"

 البطاقات الذكية: -
ىي "بطاقات مدفوعة سلفا تكون القيمة ادلالية سلزونة فيها، وديكن استخدام ىذه البطاقات 
للدفع عرب االنًتنت وغريىا من الشبكات، كما ديكن استخدامها للدفع يف نقاط البيع 

لى ختزين نقد الكًتوين يغين حاملها التقليدية، واالصل يف فكرة ىذه البطاقة أن تكون قادرة ع
 .(115، صفحة 2012)مروة.شبل،  عن الذىاب إىل البنك أو جهاز صراف"

 احملافظ االلكرتونية: -
"بطاقة ذكية بالستيكية شلغنطة ديكن تثبيتها على الكمبيوتر الشخصي وديكن استخدامها 

 لدفع االلكًتوين"للدفع عرب االنًتنت ويف األسواق التقليدية اليت تستعمل أنظمة ا
 .(23، صفحة 2012)يوسف.كايف، 

 الوسائط البنكية: 3.2
 اهلاتف املصريف: -

"نوع من اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة للزابئن ويستطيع الزبون برقم سري خاص معطى لو 
مسبقا بسحب مبالغ من حسابو وحتويلها لسداد الفواتري واحلصول على قروض وهبذا 
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للمصرف ويصبح عبارة عن رقم سلزن يف ذاكرة اذلاتف أو عنوان  خيتفي ادلفهوم التقليدي
)اجمليد.بكر،  الكًتوين على شبكة االنًتنت العادلية ومن مث يطلق عليو ادلصرف احملمول"

 .(240، صفحة 2015
 :خدمات املقاصة االلكرتونية املصرفية -
قاصة يقوم على عنصر اليقني حيل ىذا النظام مكان أوامر الدفع ادلصرفية وىو نظام الكًتوين للم  

 ( 240، صفحة 2015)اجمليد.بكر،  حيث تتم ادلدفوعات يف اليوم ذاتو بدون إلغاء أو أتخري.
 االنرتنت املصريف: -

ويعد األيسر واألمشل واألكثر  online book, web bankلو عدة تسميات 
 تأمهية يف رلال اخلدمة ادلصرفية االلكًتونية بفضل اتساع شبكة االنًتن

 .(26، صفحة 2016)اذلادي.مسعودي، 
 وقد تنوعت اخلدمات اليت توفرىا االنًتنت ادلصريف إىل:

توفري اخلدمات ادلصرفية يف كل ادلناطق البعيدة والنائية وحىت ادلناطق اليت ال يوجد فيها فروع  -
 ؛البنك

)عمار،  .دتكن الزابئن من التأكد من أرصدهتم ودفع الكمبيالة ادلسحوبة عليهم الكًتونيا -
 ؛(33، صفحة 2009

 ئنها إبصلاز ادلعامالت الكًتونيا؛تسمح لزاب -
 اخلدمات ادلصرفية تسهل للعميل عملية دفع الفواتري وحتويل األموال وإنزال معلومات شخصية -

 .(218، صفحة 2013)سعيد.بريكة، 
 :Virtual Banksالبنوك االفرتاضية  -

دة تقدم خدمات مصرفية سريعة عرب مواقعها ىي منظمات تتكون من أطراف أعمال مصرفية متعد
 .(26، صفحة 2016)اذلادي.مسعودي،  عن طريق جتميع رلال واسع من ادلوارد ادلصرفية
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 :يف اجلزائر . واقع وسائل الدفع االلكرتونية3
ادلتعلق ابلنقد والقرض لبنك اجلزائر مهمة  11-03من األمر رقم  52خولت ادلادة  2003منذ 

( صالحيات 04-10)أمر رقم  2010لدفع ودتنح لو األحكام التشريعية لشهر أوت مراقبة أنظمة ا
أوسع يف ىذا اجملال؛ مبا يف ذلك تشغيل ومراقبة وأمن أنظمة الدفع. يف إطار مهامو ىذه، عمل بنك 

نظامني حديثني  2006اجلزائر على عصرنة أنظمة الدفع ومركزايت ادلخاطر ونتيجة ذلذا دخل، منذ 
ام الدفع اإلمجايل الفوري للمبالغ الكبرية والدفع ادلستعجل؛ والذي يعترب قاعدة عصرنة أنظمة للدفع )نظ

، 2015)بنك.اجلزائر،  الدفع، ونظام ادلقاصة للمدفوعات اخلاصة ابجلمهور العريض( قيد التنفيذ.
نظام ( ب2004مت ربط نظام التسليم مقابل تسوية السندات )حيز اخلدمة منذ ديسمرب  (109صفحة 

 .(101، صفحة 2017)البنك.اجلزائر، ارتس فور دخول ىذا األخري قيد التشغيل 
 :نظام الدفع اإلمجايل الفوري للمبالغ الكبرية واملدفوعات املستعجلة 1.3

( قيد ARTS1دخل نظام الدفع اإلمجايل الفوري للمبالغ الكبرية وادلدفوعات ادلستعجلة )
بكل ادلدفوعات ما بني ادلصارف اليت تعادل أو  ؛ وىو "نظام خاص2006التشغيل يف فيفري 

مليون دينار وادلدفوعات ادلستعجلة وادلتمثلة يف التحويالت حلساب ادلصارف  01تفوق 
وادلؤسسات ادلالية ومركز الصكوك الربيدية، ادلشاركة يف ىذا النظام، وكذا التحويالت حلساب 

 .(102، صفحة 2017)البنك.اجلزائر،  زابئنها"
 

 ARTSتطور عدد التحويالت على مستوى :1ل اجلدو 

 السنوات
 عدد العمليات
 )مليون عملية(

 املبالغ
 )مليار دينار(

 القيمة عدد الدفعات

2014 314357 372394   
2015 334749 265141 +6.5% -28.8% 

                                           
1
 ARTS: Algerian Real Time Settlement 
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2016 328404 201692.3 -1.9% -23.9% 
2017 339227 99896.3 +3.3% -50.5% 

 2017-2014من اعداد الباحثني اعتمادا على تقارير بنك اجلزائر لسنوات املصدر: 
  ARTSتطور عدد العمليات واملبالغ على مستوى نظام  :1الشكل 
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 Excelمن إعداد الباحثني ابالعتماد على معطيات اجلدول وبرانمج : املصدر

أين كان يبلغ  2014اطلفاض حاد يف ادلبالغ من سنة من خالل اجلدول والرسم البياين نالحظ 
مليار دينار ويفسر ىذا الًتاجع  99896.3حيث بلغ  2017مليار دينار إىل سنة  372394

للقيم ابالطلفاض القوي ادلسجل يف عمليات السياسة النقدية اليت تقلصت حبدة خالل سنوات الدراسة 
 .واطلفاض العمليات بني ادلشاركني

 : ARTSظام أهداف ن -
 تتمثل أىم أىداف ىذا النظام يف:

معاجلة التحويالت للمبالغ الضخمة وادلستعجلة ادلطلوبة من أحد ادلشاركني يف النظام يف  -
 وقت حقيقي
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 تسوية عملية البطاقات ادلصرفية  -
 (257، صفحة 2012)عامر.بشري،  تلبية معظم احتياجات ادلستعملني -
  (315-314، الصفحات 2013)فضيل.فارس،  تختفيض التكلفة االمجالية للمدفوعا -
 ؛تقليص آجال التسوية وتشجيع استعمال النقود الكتابية -
، 2016)اذلادي.مسعودي،  تقوية العالقات بني ادلصارف وتشجيع إقامة ادلصاريف االجنبية -

 .(151صفحة 
 :ATCIنظام املقاصة االلكرتونية للمدفوعات اخلاصة ابجلمهور العريض  2.3

، وانطلق يف اإلنتاج إبدراج عمليات مقاصة الصكوك ادلضبوطة ومت 2006التنفيذ يف ماي دخل حيز 
تدرجييا إدخال وسائل الدفع ادلضبوطة. يسمح ىذا النظام بتبادل كافة وسائل الدفع للمدفوعات 
اخلاصة ابجلمهور العريض )صكوك، أوراق جتارية، حتويالت، اقتطاعات آلية، عمليات على 

 البطاقات(.
(، وىو فرع اتبع لبنك اجلزائر CPIمن قبل مركز ادلقاصة ادلسبقة بني ادلصارف ) ATCIدار نظام ي

 على صيغة شركة ذات أسهم فتح رأس ماذلا للمصارف.
يعمل النظام على أساس ادلقاصة متعددة األطراف ألوامر الدفع، ويتم صب األرصدة الصافية يف نظام 

ARTS صفحة 2015)بنك.اجلزائر،  ة مسبقا ضمن النظام. للتسوية ادلؤجلة يف ساعة زلدد ،
111) 
  :أهداف نظام املقاصة االلكرتونية -

  دتثلت فيما يلي:
 انتقال عمليات الدفع بني البنوك من التبادل التقليدي إىل التبادل اآليل؛ -
 تقليص آجال التحصيل خاصة فيما يتعلق ابلشيكات؛ -
 لنظام؛ضمان أمن ادلبادالت ما بني ادلشًتكني يف ا -



 

 دوش ليلى، سنوسي قويدر
 

 188 جملة NARAFE 2222، جوان 1، العدد 3اجمللد                                   

 

تسهيل عملية حتكم البنك يف الكتلة النقدية ومراقبتها بشكل فعال وزلاربة جرائم غسل  -
 (316، صفحة 2013)فضيل.فارس،  األموال.

 : AEBSالصريفة على اخلط يف اجلزائر  3.3
مؤسسات جزائرية:  3عن اتفاق بني  2004أنشأت ىذه الشركة يف يناير عام 
MAGACT multimédia وSOFT engineering  ومركز البحث يف

 DIAGRAM-EDI(، مع رلموعة فرنسية CERISTاالعالم التقين والعلمي )
فكانت وظيفة ادلؤسسة الناجتة عن ىذه الشراكة وادلسماة اجلزائر خلدمات الصريفة االلكًتونية 
ىي "إقامة بنية حتتية يف نظم ادلعلومات، مرافقة ودعم البنوك يف استعمال تقنية البنك عن 

  (90، صفحة 2012)نور.الدين.إديان،  بعد، وتكوين اإلداريني على الربرليات"
 Diagram e-Bankingتقدم ىذه الشركة نوعني من اخلدمات: صنف خاص ابلبنك 

)اذلادي.مسعودي،  والصنف االخر التبادل االلكًتوين للبياانت متعدد الوجهات واالقسام
 .(154، صفحة 2016

 :SATIMللوساطة يف املعامالت البنكية الشركة اجلزائرية  4.3
بنوك، تعرف ىذه ادلؤسسة  8بناء على مبادرة من اجملتمع ادلصريف وتتكون من  1995أنشأت سنة 

أبهنا إحدى األدوات التقنية لدعم وتطوير الربامج وحتديث ادلصارف وتعزيز بطاقات الدفع، أعدت من 
 (155، صفحة 2016عودي، )اذلادي.مس أحل آلية ورقمنو ادلعامالت البنكية

 تبين الصريفة االلكرتونية على االقتصاد اجلزائري: ت. انعكاسا4
 كان لتبين وسائل الدفع االلكًتونية انعكاسات عديدة على االقتصاد الوطين:

توفري إمكاانت لالقتصاد الوطين ومنحو قدرة تنافسية عالية من خالل االستفادة من  -
 اخلدمات ادلصرفية احلديثة
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يل دخول النقود ادلتداولة يف السوق ادلوازية إىل دائرة السوق ادلصريف وابلتايل ادلسامهة يف تسه -
 التقليل من حدة االقتصاد ادلوازي وتفشي ظاىرة االكتناز

 تدعيم الصريفة ووسائل الدفع االلكًتونية لتطوير حجم التجارة االلكًتونية -
  (262، صفحة 2012امر.بشري، )ع انتقال االقتصاد الوطين ضلو االقتصاد الرقمي -
 العوامل املعرقلة لوسائل الدفع يف اجلزائر: 1.4

 من العوامل ادلعرقلة ذلذه الوسائل صلد:
وىذا راجع لغالء تكلفة استعمال االنًتنت، عدم اعتماد اجلزائر على التجارة االلكرتونية:  -

زائر فنن االقتصاد عدم اىتمام ادلؤسسات االقتصادية هبا يف البالد.... لكن لو تبنتها اجل
 سيستفيد من العديد من ادلزااي منها:

  فتح أفاق واسعة أمام ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية خاصة تلك اليت تشكو من
 مشكلة صعوبة دخوذلا إىل األسواق العادلية لصغر حجمها واطلفاض مواردىا

 يل توفر االستفادة من اخلدمات والسلع األجنبية التكنولوجية ادلتطورة وابلتا
 إمكانيات اخراج االقتصاد اجلزائري من ختلفو

 تطوير الصادرات خارج احملروقات 
 2017)عبدهللا،  إمكانية ختفيض ادلشاكل اإلدارية بني ادلكلفني ابلضريبة واالدارة ،

 (172صفحة 
 مشاكل البطاقة االئتمانية: -

 وادلتمثلة يف: 
 دقة وارتكاب األخطاء من فقدان الثقة بني العميل والبنك النامجة من عدم ال

 ادلوظفني
  سرقة وضياع البطاقة االئتمانية 
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 زايدة التكاليف ابلنسبة للبنك نتيجة طباعة وتوزيع البطاقات 
 سلاطر سيولة على البنك النامجة من كثرة استعمال البطاقة من طرف العميل 

 (2012)عامر.بشري، 
 (257-256، الصفحات 2012)عامر.بشري،  العقبات التقنية: -

 ضعف ادلعلوماتية لدى البنك وقدم األجهزة ادلعلوماتية والوسائل التقنية 
 نقص التكوين ادلهين يف رلال النقدية 
 العطل ادلتكرر على ادلستوى اآليل 

 العقبات التجارية: -
 ضعف السياسة التجارية للبنوك خاصة االتصال واالشهار 
 دمة بواسطة السحب تضخيم الفاتورات من طرف البنوك فيما خيص اخلدمات ادلق

 وىذا لقلة البطاقات ادلوزعة 
 العقبات الثقافية: -

 تفضيل الدفع نقدا على استعمال الوسائل االلكًتونية يف التعامالت التجارية 
 عدم ثقة الزبون يف البنك والتخوف من التقنيات اجلديدة 

 العقبات األمنية: -
 خطر عدم التسديد 
 احتمال التعرض للسرقة والغش 

 كنة:عقبات البن -
تظهر الدراسات أن اجلزائر الزالت بعيدة كل البعد عن مواكبة التطورات يف ادلنظومة ادلصرفية 

نسمة وقد  25500كانت توجد وكالة بنكية لكل   2012العادلية فحسب احصائيات 
نسمة رغبة منها يف الوصول  16000سعت الدولة لرفع ىذه النسبة جلعل وكالة بنكية لكل 
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نسمة، ولكن ابلرغم من  8000ولية اليت تنص على وجود وكالة بنكية لكل إىل ادلعايري الد
 اجلهود ادلبذولة مل حتقق ىدفها

 خامتة: .5
لقد عرف العامل تطورات تكنولوجية خاصة على مستوى ادلنظومة ادلصرفية فقد استحدثت وسائل دفع 

ا فسهلت على الزابئن القيام الكًتونية قدمت مزااي عديدة مل تستطع وسائل الدفع التقليدية تقدديه
بعمليات الدفع عن بعد. ويف ظل ىذه التغريات والتطورات التكنولوجية شرعت اجلزائر يف احداث 
تغيري يف نظامها ادلصريف وتطوير وسائل الدفع وحتسني خدماهتا لتعزيز قدراهتا التنافسية دلواجهة ىذه 

 لية:التحدايت وقد توصلنا من خالل الدراسة للنتائج التا
 للبنك موقع فعال ودائم ويقدم من خاللو خدماتو ادلصرفية -
البنوك اجلزائرية الزالت تسعى للوصول اىل التطورات اليت وصلت اليها وسائل الدفع  -

 االلكًتونية رغم اجلهود اليت واكبتها
نقص الوعي وادلعرفة يف استعمال وسائل الدفع حتد من انتشارىا ابلرغم من دتتعها مبزااي  -

 دةعدي
 وسائل الدفع تقلل الوقت والتكاليف -
 ختوف العمالء من استعمال ىذه الوسائل يف تسوية معامالهتم  -
لتعامل مع ابلتايل اعوان االقتصاديني عن االكتناز و استعمال وسائل الدفع احلديثة يبعد األ -

 ادلصرفية.الشفافية يف العمليات التجارية و ىذا ما يربز البنوك و 
ية تؤدي بتحويل الكتلة النقدية من القطاع غري الرمسي اىل القطاع البنكي وسائل الدفع ادلصرف -

)أي الرمسي( وذلك ما يزيد من موارد البنوك، وىذا ما يتيح للبنوك فرصة دتويل زابئنها بكل 
 أرحيية.
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The reality and prospects of electronic banking in Algeria 
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 : ملخص
واظتعلوماتية إذل حتوالت عميقة يف النظام االقتصادي العاظتي، كما كان عتا أتثَتىا الواسع دت الثورة التكنولوجية أ

على اصتهاز اظتصريف لغالبية دول العادل، السيما النظام اظتصريف اصتزائري، والذي كان عليو التكيف مع التحوالت العميقة 
 .حتديث اطتدمات اظتصرفية اظتقدمة واعتماد الصَتفة االلكًتونيةاليت عرفتها الساحة اظتالية واظتصرفية، ومن ذلك اجتاىو ؿتو 

اظتصارف ىل استطاعت و  لذلك تستهدف ىذه الورقة البحثية البحث يف واقع الصَتفة االلكًتونية يف اصتزائر
 ؟وعاجزة عن ذلك خالعتا حتقيق منافسة قوية وحتسُت اطتدمات اظتصرفية اظتقدمة للزابئن أم أهنا ال زالت متأخرةاصتزائرية من 

 .الدفع االلكًتوين ، اطتدمات اظتصرفية ، الصَتفة االلكًتونية ، اظتعلوماتية، البنوككلمات مفتاحية: 
Abstract:  

The technological and informational revolution led to profound 

transformations in the global economic system, as it had a wide impact on the 

banking system of most countries of the world, especially the Algerian banking 

system, which had to adapt to the profound transformations in the financial and 

banking arena, including its trend towards modernizing the banking services 

provided and the adoption of electronic banking.  

This research paper aims to examine the reality of electronic banking in 

Algeria, and whether Algerian banks have been able through them to achieve 

strong competition and improve the banking services provided to customers, or 

are they still lagging behind and unable to do so? 

 Keywords: banking; informatics; e- banking; banking services; e-payment. 
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 مقدمة: 
و مؤخرا يف ومات االقتصادية، وقد ازدادت أمهيتصريف أمهية ابلغة يف ؼتتلف اظتنظيكتسي النظام اظت

ظل التطورات اعتامة اليت تطرأ على النظام االقتصادي العاظتي من جهة، ومع التحوالت اظتالية العميقة اليت 
 يشهدىا احمليط اظتارل الدورل من جهة أخرى.

مؤخرا يف  تتسابقالدول  فإن ،نظرا ألن البنوك ىي اظتعرب عن تقدم النظام االقتصادي أو أتخرهو 
فية توظيفها ألجل الرقي ابظتنظومة اظتصر التكنولوجية اضتديثة وتكنولوجيا اظتعلومات و التطورات  مواكبة

 وحتسُت خدماهتا. 
وعليو فإن كل خطوة ختطوىا اصتزائر يف ميدان اإلصالحات البد أن ينعكس على العمل اظتصريف 

ال مار يف ىذا اجملحيث عمدت البنوك إذل االستث من حيث التنظيم واألداء و الرقي ابطتدمات اظتقدمة.
 .الدورلة اظتنافسة على اظتستوى احمللي و واجهلتطوير خدماهتا اظتصرفية وظت

حتسبا ة التطورات التكنولوجيا العاظتية، واجتاىها ؿتو اقتصاد السوق، و ووعيا من اصتزائر أبمهية مواكب
ا اظتصريف وفقا للتحوالت تسعى إذل حتديث نظامه، فإهنا قبال إذل منظمة التجارة العاظتيةالنضمامها مست

 .قصد مواكبة التطورات يف الصناعة اظتصرفية العاظتيةالتكنولوجية اظتعاصرة 
 ،بتنظيم اظتعامالت االلكًتونية يف ؼتتلف اظتيادين مؤخرا اىتمام اظتشرع اصتزائري تسجيلوقد مت 

العمل اظتصريف يعد ث حي .اجتاىو شيئا فشيئا ؿتو عصرنة ؼتتلف القطاعات مبا فيها القطاع اظتصريفو 
وسائل الدفع التقليدية دل تعد ف ،ة التكنولوجية يف اجملال البنكيأحد نتائج االستفادة من الطفر االلكًتوين 

فكانت وسائل الدفع االلكًتوين البديل اضتتمي عتا يف العصر اضتارل  ،تستجيب ظتتطلبات العصر اضتديث
 اظتعروف بعصر الرقمنة.

إصدار عدة نصوص قانونية لتجسيد ما يعرف بنظام اضتكومة االلكًتونية واكب ىذا التطور  حيث
قام اظتشرع ابعتماد نظام الدفع  حيث ،و أييت على رأسها إصداره لقانون التجارة االلكًتونيةابصتزائر

 . بغرض تفعيل آلية التجارة االلكًتونية االلكًتوين
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ما هو واقع اإلشكالية اليت مفادىا :  سنحاول من خالل ىذه الورقة البحثية اإلجابة عنلذلك 
آفاق العمل املصريف االلكرتوين يف اجلزائر و إىل أي مدى مت تعميم استخدام نظام الدفع االلكرتوين و 

 ؟ املصارف اجلزائريةيف 
تتطلب اإلجابة عن ىذه اإلشكالية تقسيم ورقتنا البحثية إذل مبحثُت اثنُت ، حبيث نتعرض يف 

اىية نظام الدفع االلكًتوين ابعتبارىا مسألة أولية يف البحث ، على أن نتعرض يف إذل م املبحث األول
 استخدام اظتصارف اصتزائرية لنظام الدفع االلكًتوين.واقع إذل املبحث الثاين 

 املبحث األول : ماهية نظام الدفع االلكرتوين
، اليت مست ؼتتلف ميادين اضتياة يةلثورة اظتعلوماتل ايعترب نظام الدفع االلكًتوين نظاما جديدا وليد
قانونية مناسبة إلزالة اظتشرعُت بتوفَت بيئة تنظيمية و  ولذلك البد من إحاطتو ابالىتمام الكايف من قبل

ع كيفية التعامل بو وكذا زتاية التعامل بوسائل الدفذي يثور بشأن مفهوم ىذا النظام و اللبس والغموض ال
السرية يف ظام جاء ليبعث مزيدا من األمان و ى اعتبار أن ىذا النعل، االلكًتوين كنقطة ىامة وأولية
 اظتعامالت اظتالية واظتصرفية.

اليت نستعملها ة االلكًتونية التقليدية للدفع و نظام الدفع االلكًتوين ىو عبارة عن الصورة أو الوسيل
وين تتم كل عملياهتا وتسَت فع االلكًت الفرق األساسي بُت الوسيلتُت ىو أن وسائل الديومية، و يف حياتنا ال

 (.28، ص2009)عمار لوصيف،ال للقطع النقديةالكًتونيا، وال وجود للحواالت و 
يقتضي حتديد ماىية نظام الدفع االلكًتوين البحث يف مسألتُت ىامتُت تتعلق األوذل بتعريف نظام و 

)املطلب ل الدفع االلكًتوينوسائا الثانية فتتعلق بتحديد أنواع و أم، )املطلب األول(الدفع االلكًتوين
 الثاين(.

 املطلب األول : تعريف نظام الدفع االلكرتوين
، فلم يتوصل الفقهاء إذل ول مسألة تعريف الدفع االلكًتوينعدم الوضوح حساد اللبس و لقد 
قد أغفل يف بعض ىت اظتشرعُت فإننا ؾتد أن بعضهم . بل حف موحد عتذا النظام اصتديد للدفعإعطاء تعري
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حيان مسالة إعطاء تعريف تشريعي عتذا النظام على الرغم من تصدي بعضها إذل تنظيم اظتعامالت األ
 االلكًتونية بتشريعات خاصة.

لنتطرق بعد ذلك األول(،  رع)الفتعريف الدفع االلكًتوين يقتضي منا التعريف أوال مبصطلح " الكًتوين "
 ثاين(.ال رع)الفإذل حتديد مفهوم تقنية الدفع االلكًتوين 

التعريف مبصطلح "الكرتوين :فرع األولال  
. ففي ة قدمت تعريفا ظتصطلح "الكًتوين"الناحية القانونية ، ؾتد أن ىناك تشريعات عديدمن 

اظتصطلح  عرف ىذا 1999ظتعامالت الكمبيوتر لعام  اظتوحدالفدرارل  قانون الوالايت اظتتحدة األمريكية
، ية أو أي شكل آخر من التكنولوجياالكًتومغناطيس ،ناطيسية، بصرية، مغ، رقميةأبنو :" تقنية كهرابئية

 يضم إمكاانت ؽتاثلة لتلك التقنيات ".
قانون اظتعامالت االلكًتونية األردين أبنو:" تقنية من  02مبوجب اظتادة كما عرف ىذا اظتصطلح 
ة يف تبادل ئل مشاهبالكهرومغناطيسية أو أي وسا مغناطيسية ضوئية أو استخدام وسائل كهرابئية أو

 (.85،2001)القانون".اظتعلومات وختزينها
قانون إمارة ديب للمعامالت االلكًتونية من  02اظتادة  ورد تعريف آخر عتذا اظتصطلح يفكما 

ذو قدرات كهرابئية أو رقمية أو ما يتصل ابلتكنولوجيا اضتديثة و  حيث يقصد بو يف مفهوم ىذا القانون :"
، 02)القانونكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو مؤدتتة أو ضوئية أو ما شابو ذلك".مغناطيسية أو ال سل

كما نص نفس القانون على أنو يقصد ابلوسيط اإللكًتوين اظتؤدتت " برانمج أو نظام إلكًتوين (.2000
، دون إشراف أي يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليًا أو جزئياً  ضتاسب آرل ديكن أن يتصرف أو

وقد حدد ىذا القانون اظتقصود  .االستجابة لو " يعي يف الوقت الذي يتم فيو التصرف أوشخص طب
ابظتعامالت اإللكًتونية اظتؤدتتة أبهنا " معامالت يتم إبرامها أو تنفيذىا بشكل كلي أو جزئي بواسطة وسائل 

 أوسجالت إلكًتونية".
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ت ، حيث نصصطلح " الكًتوين "لة تعريف مأرع الكوييت فهو اآلخر دل يهمل مسوابلنسبة للمش
ما يتصل  على أنو يقصد بو:" كل من الفصل األول من قانون اظتعامالت االلكًتوين الكوييت 01اظتادة 

ضوئية  كهرومغناطيسية أو ذو قدرات كهرابئية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أوبتكنولوجيا اظتعلومات و 
، 20)القانون ا قد يستحدث من تقنيات يف ىذا اجملال"مأخرى مشاهبة سلكية أو السلكية و  أو وسائل
2004). 

حيث مشلت ؼتتلف  ،سابقة أهنا جاءت يف معظمها واسعةما نالحظو من خالل التعريفات ال
مغناطيسية أو أية وسائل أخرى  ،رقمية وجيا اضتديثة سواء كانت كهرابئية،الوسائل اليت تستخدم التكنول

 تتبع نفس التقنية.
 التعريف بتقنية الدفع االلكرتوين : اينالفرع الث

، كما أن ىناك بعض التشريعات سلو  أو تقنية الدفع االلكًتوينىناك تعريفات فقهية عديدة أل
 لة أيضا.أتناولت ىذه اظتس

عرف تقنيات الدفع ( 17، ص 2003)ػتمود الشرقاوي، ، ؾتد أن البعضفمن جانب الفقو
ة من خالل شبكات اتصال الكًتونية، دمات اظتصرفية التقليدية أو اظتبتكر االلكًتونية أبهنا تقدمي البنوك اطت

تقتصر صالحية الدخول إليها على اظتشاركُت فيها وفقا لشروط العضوية اليت حتددىا البنوك ومن خالل و 
 أحد اظتنافذ على الشبكة كوسيلة التصال العمالء . 

يف األساس ذتنا لسلعة أو خدمة بطريقة رقمية كما عرفها البعض اآلخر أبهنا عملية حتويل األموال 
ابستخدام أجهزة الكمبيوتر وإرسال البياانت عرب خط تليفوين أو شبكة ما أو أي طريقة إلرسال 

 . (20ص ، 2011)واقد يوسف،البياانت
 أو اظتغناطيسية ،نو:" غتموعة التقنيات اإلعالميةوقد عرف اجمللس االقتصادي الفرنسي الدفع االلكًتوين أب

ج عنها عالقة ثالثية مابُت البنك، البائع اليت ينتحتويل األموال دون دعامة ورقية و االلكًتونية ...اخل تسمح 
 (TOERING.J et BRION.F, 1999,p32) اظتستهلك "و 
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أما من جانب التشريع ، فقد تضمنت بعض التشريعات االلكًتونية تعريفات للدفع الكًتوين سنأيت 
 ي.على ذكرىا فيما يل
قانون التجارة مبوجب مفهوما لوسيلة الدفع االلكًتوين فقد أورد لمشرع اصتزائري ل فبالنسبة
يف الفقرة اطتامسة  حيث جاء (2018، 28)ج ر  2018ماي 10اظتؤرخ يف  05-18االلكًتونية رقم 

يع اظتعمول كل وسيلة دفع مرخص هبا طبقا للتشر   "من اظتادة السادسة منو أن وسيلة الدفع االلكًتوين ىي
 .عن بعد عرب منظومة الكًتونية " بو دتكن صاحبها من القيام ابلدفع عن قر  أو

يف الفصل الثاين من  أما ابلنسبة لباقي التشريعات العربية فهناك تعريف أورده اظتشرع التونسي
لة الدفع ، حيث عرف وسي  2000أوت 09القانون اظتتعلق ابظتبادالت و التجارة االلكًتونية اظتؤرخ يف 

االلكًتوين على أهنا : " الوسيلة اليت دتكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع اظتباشر عن بعد عرب 
 (. 83،2000)القانون الشبكات العمومية لالتصاالت "

ابلتحديد يف التقنُت التجاري و  قد عرف ىو اآلخر تقنية أمر الدفع،وابلنسبة للمشرع األمريكي ف      
يد هبدف الدفع للمستفيد من :" غتموعة اطتطوات اليت تبدأ أبمر التحويل الصادر عن اظتستفاظتوحد أبهنا 

البنك  ذلك أي أمر صادر عن بنك اآلمر أوويشمل ، كتابيا الكًتونيا أو ،األمر، ويتم ذلك شفواي
ظتصلحة الة ، ويتم النقل بقبول بنك اظتستفيد دفع قيمة اضتو دف إذل تنفيذ أمر اآلمر ابلتحويلالوسيط يه

 .اظتستفيد اظتبُت يف األمر"
إذل جانب ما سبق ذكره فقد وردت عدة تعريفات أخرى لتقنية و أسلو  الدفع االلكًتوين منها ما ورد 

عرف  عن صتنة األمم اظتتحدة ،حيث 1992ابلقانون النموذجي للتحويالت الدولية لألموال الصادر يف 
يمة لعمليات اليت تبدأ أبمر الدفع الصادر عن اآلمر هبدف وضع ق" غتموعة ا:تقنية التحويل اظتصريف أبنو

 .اضتوالة حتت تصرف اظتستفيد "
 
 



 

 هداية بوعزة
 

 200 جملة NARAFE 0202، جوان 1، العدد 3اجمللد                                   

 

 املطلب الثاين :أنواع وسائل الدفع االلكرتوين
الصدد بُت نوعُت من وسائل الدفع، منها ما كان موجودا وتغَت فيها فقط  ديكن التمييز يف ىذا

ية اليت تعد امتدادا تتمثل يف األوراق التجارية االلكًتوننية، و طرق معاصتتها، فأصبحت اظتعاصتة الكًتو 
منها ما يعد ، و )الفرع األول(صورة متطورة لألوراق التجارية التقليدية اظتعروفة والتحويل االلكًتوين لألموالو 

 .)الفرع الثاين(احتياجات التجارة االلكًتونية حديثا وليد التطور التكنولوجي و  اخًتاعا
 وسائل الدفع االلكرتونية املطورةول :الفرع األ

إمنا تغَت فيها طريقة معاصتتها ، سائل تقليدية كانت موجودة من قبلما دييز ىذه الوسائل ىو كوهنا و 
 ، إذ أهنا استعملت على دعامة ورقية يف التجارة التقليدية.وتداوعتا

 :التحويل االلكرتوين لألموالأوال
التقليدي لألموال إال بوجود وسائل الكًتونية موال عن التحويل ل االلكًتوين لألال خيتلف التحوي

عملية حتويل ألموال االلكًتونية لألموال أبنو:"تسمح ابلقيام عن بعد ابلعملية.وقد عرفو قانون حتويل ا
، اضتاسو  أو شريط مغناطيسي هبدف أمر من خالل وسيلة الكًتونية كاعتاتفاألموال اليت تبدأ أو تنفذ 

 و أو تفويض منشاة مالية إبجراء قيد دائن أو مدين يف اضتسا ".أو توجي
 األوراق التجارية االلكرتونية  : اثنيا

ىي وى أنو يتم معاصتتها الكًتونيا و ال ختتلف الورقة التجارية االلكًتونية عن مثيلتها التقليدية س
مع وجود تلك اطتصائص يف  فالطبيعة االلكًتونية ال تتعارض ،تع بنفس خصائص األوراق التقليديةتتم

ضعها لكافة أحكام الورقة التجارية.كما أن دتتعها بتلك اطتصائص يكفي العتبارىا ورقة جتارية قانوان ؽتا خي
الشيك بينها نذكر السفتجة االلكًتونية، السند ألمر االلكًتوين و  منو  .قانون الصرف والقانون التجاري

 االلكًتوين.
 جزئيةر معاجل الكًتونيا بصورة كلية أو "ػتر جارية االلكًتونية أبهناق التومن اظتمكن أن تعرف األورا
االطالع أو بعد ومستحقة الدفع لدى  قابل للتداول ابلطرق التجارية ،دتثل حقا موضوعو مبلغ من النقود
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، ولألوراق (343،ص 2005) مصطفى طو و أنور وائل بندق، تقوم مقام النقود يف الوفاء"أجل قصَت و 
فاألوذل تصدر  ؛وأوراق جتارية الكًتونية ؽتغنطة أوراق جتارية الكًتونية ورقية رية هبذا اظتعٌت صوراتن،التجا

، أما الثانية خال مضموهنا على دعامة الكًتونيةبصورة تقليدية على ػترر ورقي مث تتم معاصتتها الكًتونيا إبد
وتصدر ابتداء على دعامة  ط االلكًتونية،فيختفي فيها دور الورق دتاما فتتم بشكل كلي من خالل الوسائ
 الكًتونية ؽتغنطة و يتم تداوعتا من خالل الوسائل االلكًتونية .

 احلديثةوسائل الدفع االلكرتونية  الفرع األول :
لتقليدية إن نظام وسائل الدفع االلكًتونية اضتديثة خيتلف عن النظام اطتاص بوسائل الدفع ا

ا النظام يتميز ابلتخلي الكلي عن الدعائم الورقية حبيث تتم عملية الدفع بشكل ؛ فهذأوااللكًتونية اظتطورة
. فتصدر وسائل الدفع االلكًتونية اضتديثة  من البداية على دعامة كلي من خالل الوسائط االلكًتونية

 .ا أيضا من خالل وسائل الكًتونيةالكًتونية ،و يتم تداوعت
النقود و  (أوال)كل من بطاقات الدفع االلكًتوين  يفيثة الدفع االلكًتونية اضتد تتمثل وسائل

  .(اثنيا)االلكًتونية 
 :بطاقات الدفع االلكرتوين  أوال

حيث مت و اليت عرفت انتشارا ىائال،  ،وين من أىم وسائل الدفع اضتديثةتعد بطاقات الدفع االلكًت 
نوك وجتٍت من ورائها  تقدمها الب، وأصبحت من أنشطة اطتدمات اظتصرفية اليتاعتمادىا لدى ؼتتلف الدول

سحب على اقتناء حاجياهتم من السلع واطتدمات و  كما أهنا ساعدت اظتاليُت من العمالء ،أرابحا ضخمة
، كما أهنا توفر عتم ساعة 24دون انقطاع أي طوال إذل  مبالغ مالية من أجهزة الصراف اآلرل واليت تعمل

) ًتتبة على ىذا التعامل من خالعتاسداد االلتزامات اظتالية اظتو التعامل من خالل شبكة االنًتنت إمكانية 
 (.351،ص  اظترجع السابقمصطفى طو و أنور وائل بندق، 
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مسجلة رقم حسابو ات حتتوي على معلومات اظتتعامل و تتلخص ىذه الوسيلة يف منح األفراد بطاق
أن يستفيد بعديد من اطتدمات يف  ، ويستطيع اظتتعامل مبوجب ىذه البطاقةعلى شفرة أو شريط مغناطيسي

 .قبوعتا منح االئتمان ضتامل البطاقةبواسطة اظتصارف و  اجملاالت التجارية
 النقود االلكرتونية: اثنيا

اظتعدنية االلكًتوين عن النقود الورقية و  فهي البديل ،لكًتونية النوع اصتديد من العملةتعترب النقود اال
غَت أن عدم وجود أي تنظيم تشريعي عتذه (.270، ص2013،وىيبة)عبد الرحيم ذات الطبيعة اظتادية

التقنية أدى إذل خالف حول مفهومها و كذا حقيقتها وطبيعتها بُت الفقو ، حيث أعطاىا البعض مفهوما 
ابعتبارىا تلك النقود اليت يتم تداوعتا عرب الوسائط االلكًتونية دون ( 60)دمحم سعد جرف،صواسعا 

، يف حُت أعطاىا البعض وسائل الدفع االلكًتوين األخرى وبُت النقود االلكًتونية التمييز يف ذلك بُت
وسيلة  مفهوما ضيقا واعتربىا قيمة نقدية ؼتزنة على (134)دمحم ابراىيم ػتمود الشافعي، ص اآلخر

ل واسع من غَت من قام إبصدارىا حتظى بقبو الكًتونية مدفوعة مقدما وغَت مرتبطة حبسا  بنكي و 
 .(53،ص2009)ػتمود دمحم أبو فروة،مل كأداة للدفع لتحقيق أغراض ؼتتلفةتستعو 

اعترب البنك اظتركزي األوريب النقود االلكًتونية "ؼتزوان الكًتونيا لقيمة نقدية على وسيلة تقنية تستخدم 
ود حسا  بنكي عند بصورة شائعة للقيام مبدفوعات ظتتعهدين غَت الذي أصدرىا دون اضتاجة إذل وج

 .(77،ص2007)نسرين عبد اضتميد نبيو،تستخدم كأداة ػتمولة مدفوعة مقدما"اء الصفقة و إجر 
وقد عرفها صندوق النقد الدورل على أهنا :"قيمة نقدية يف شكل وحدات ائتمانية ؼتزنة يف شكل  

 . (200، صاظترجع السابق)عبد الرحيم وىيبة،الكًتوين أو يف ذاكرة الكًتونية لصاحل اظتستهلك "
 مدى استخدام املصارف اجلزائرية لنظام الدفع االلكرتوين.:بحث الثاين امل

إال أن اصتزائر  ،توسيع نطاق استخدامهاام الدفع االلكًتوين يف العادل و رغم التطورات اليت عرفها نظ
ال تزال يف منأى عن ىذه اظتستجدات مقارنة مع الدول العربية األخرى اليت قطعت أشواطا كبَتة يف ىذا 



 

 واقع و آفاق العمل املصريف االلكرتوين يف اجلزائر
 

 203 جملة NARAFE 0202، جوان 1، العدد 3اجمللد                                   

 

غَت أنو و سعيا ظتواكبة التطورات يف الصناعة اظتصرفية عملت اظتصارف اصتزائرية على نقل العديد  ال.اجمل
 . 1997من التقنيات اظتصرفية إذل السوق الوطنية السيما منذ 

)املطلب لذلك سنتطرق فيما يلي إذل اظتراحل اليت مر هبا اعتماد نظام الدفع االلكًتوين يف اصتزائر 
  )املطلب الثاين(.نتكلم عن مشروع حتديث النظام اظتصريف يف اصتزائر  مث األول(،

 املطلب األول:املراحل التشريعية اليت مر هبا اعتماد نظام الدفع االلكرتوين يف اجلزائر
حيث أن التعامل االلكًتوين اضتديث يف القطاع  ،مر التعامل بوسائل الدفع االلكًتوين يف اصتزائر مبراحل

، الذي تضمن اظتوافقة (2003، 52)ج ر 15-03يعرف يف اصتزائر إال بعد صدور القانون  اظتصريف دل
، حيث يربز ىذا القانون نية اظتشرع (2003، 64)ج ر اظتتعلق ابلنقد والقرض 11-03على األمر 

  اصتزائري يف االنتقال من وسائل الدفع الكالسيكية إذل وسائل دفع حديثة الكًتونية.
، 59)ج ر اظتتعلق مبكافحة التهريب 2005أوت 23اظتؤرخ يف  06-05د األمر مث صدر فيما بع

اعتربىا اظتشرع من بُت  إذ ،، حيث استعمل صراحة ىذا األمر مصطلح "وسائل الدفع االلكًتوين"(2003
مهما يكن السند أو "بذلك انتقل اظتشرع من مصطلح و ، اءات الوقائية ظتكافحة التهريبالتدابَت و اإلجر 

سالف الذكر إذل مصطلح  15 -03من القانون  69الوارد يف نص اظتادة  "لو  التقٍت اظتستعملاألس
اإلجراءات الوقائية عتربىا اظتشرع من بُت التدابَت و اظتتمثل يف "وسائل الدفع االلكًتوين"حيث اأكثر دقة و 

 ظتكافحة التهريب.
االلكًتوين من خالل تعديلو للقانون  كما يتضح جليا اجتاه اظتشرع اصتزائري إذل تبٍت نظام الوفاء

، حيث ( 2005، 11) ج ر 2005فيفري  06اظتؤرخ يف  02-05م التجاري إبصداره للقانون رق
اظتتعلقة بوفاء السفتجة تنص على أنو :..ديكن أن  414أضاف مبوجب ىذا القانون فقرة اثلثة إذل اظتادة 
، كما مت إضافة نفس ىذه التنظيم اظتعمول هبماالتشريع و يف يتم التقدمي أيضا أبية وسيلة الكًتونية ػتددة 

 مبناسبة تقدمي الشيك للوفاء. 502الفقرة إذل اظتادة 
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سالف الذكر اباب رابعا إذل الكتا  الرابع من القانون  02-05كما أضاف اظتشرع مبوجب القانون 
ت السحب والدفع وذلك يف منو بطاقا، وقد تضمن الفصل الثالث اظتعنون ابلسندات التجاريةاري و التج
قد اعترب اظتشرع اصتزائري ىذه البطاقات أوراقا جتارية جديدة إضافة إذل األوراق و  .23مكرر  543اظتادة 
 السند ألمر.الكالسيكية اظتعروفة كالسفتجة والشيك و  التجارية
التجارة و وين سعيا منو يف توفَت االستخدام اآلمن لتقنية الدفع االلكًت اظتشرع اصتزائري و كما أن  
التطور ية عن بعد بصفة عامة قام إبصدار ترسانة من القوانُت وتعديل البعض منها مبا يتماشى و االلكًتون

ة لتداول من مظاىر اىتمام اظتشرع بتوفَت البيئة اظتالئم، فالتكنولوجي الذي سجلتو ؼتتلف القطاعات
أتمينها من ؼتاطر االستخدام غَت اظتشروع لتقنية اظتعلومات مبادرتو إبصدار القانون اظتعلومات  الكًتونيا و

م اظتتصلة بتكنولوجيات اإلعالم اظتتعلق ابلوقاية من اصترائ 2009أوت  05اظتؤرخ يف  09-04
 . (47،2009)ج راالتصالو 
اظتشرع  نإف للمعلومات واظتعطيات، اآللية وااللكًتونيةعلى اظتعاصتة تعتمد وسائل الدفع االلكًتوين  ابعتبارو 

ىو ابلفعل ما قام بو سنة جزائية للمعامالت االلكًتونية و  إذل ضرورة توفَت زتايةقد تفطن اصتزائري 
أبن دتم الفصل الثالث من البا  الثاين من الكتا   ، حيث قام بتعديل أحكام قانون العقوابت2004

ذلك إبضافة قسم سابع مكرر عنوانو "اظتساس و ، 2004 نوفمرب 10اظتؤرخ يف  15-04الثالث ابلقانون 
حيث عاقب  ،7مكرر 394مكرر إذل  394قد ضمنو اظتواد من ظمة اظتعاصتة اآللية للمعطيات" و أبن

 .اظتشرع اصتزائري مبوجب ىذا القانون أشكال االعتداء على نظم اظتعاصتة اآللية للمعطيات
احملدد للقواعد  2015فرباير  01اظتؤرخ يف  04-15رقم كما ابدر اظتشرع اصتزائري إبصدار القانون 

 اعًتف اظتشرع مبوجب ىذا القانون حبجية التوقيع االلكًتوينلتوقيع والتصديق االلكًتونيُت و العامة اظتتعلقة اب
 . اظتعامالت االلكًتونيةيف إثبات التصرفات القانونية و 

اظتتعلق ابلتجارة  2018ماي  10اظتؤرخ يف  05-18اظتشرع اصتزائري أخَتا القانون رقم  أصدركما 
حيث حيدد ىذا القانون القواعد العامة اظتتعلقة ابلتجارة االلكًتونية للسلع  .(2018، 28)ج رااللكًتونية
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نظم قانون التجارة االلكًتونية اصتزائري اصتديد يف الفصل السادس منو عملية الدفع يف  وقد واطتدمات.
حيث يتم الدفع يف اظتعامالت التجارية االلكًتونية إما عن بعد أو عند تسليم اظتعامالت االلكًتونية ، 

ذلك أن اظتشرع يتضح من و  .اظتنتوج أو عن طريق وسائل الدفع اظترخص هبا وفقا للتشريع اظتعمول بو
ة أبية االلكًتونيدل يشًتط أن يتم الدفع الكًتونيا، بل نرى أنو شتح أبن يتم الدفع يف اظتعامالت  اصتزائري

 هبا و معًتفا هبا قانوان. ا، و اظتهم أن تكون وسيلة مرخصوسيلة دفع كانت
 املطلب الثاين :مشروع حتديث النظام املصريف يف اجلزائر

أمام التطور الذي يعرفو النظام اظتصريف يف العادل وجدت اصتزائر نفسها غتربة على مواكبة ىذا التطور 
يف إطار إصالحات النظام اظتصريف اصتزائري أطلقت و  .ائري أمرا حتمياظام اظتصريف اصتز و أصبح حتديث الن

مت تسجيل و  )الفرع الثاين(،كذا حتديث أنظمة الدفع و )الفرع األول(اصتزائر مشروعا لتحديث وسائل الدفع
 عديد من اظتشاريع يف ىذا اجملال.

 الفرع األول :مشروع حتديث وسائل الدفع يف اجلزائر
اليت ابدرت إبطالق "، و ساتيم"يف اصتزائر من خالل إنشاء شركة  ث وسائل الدفعمت الشروع يف حتدي

  غتموعة من اظتشاريع هبدف حتديث وسائل الدفع لدى اظتصارف اصتزائرية .حيث عرف النظام اظتصريف
 ىذا ما سنبينو فيما يلي .اصتزائري إدخال بطاقة السحب وبرغتة عديد من اظتشاريع و 

 « SATIM »اتيم :إنشاء شركة س أوال
، ىي إنشاؤىا سنة يف إطار حتديث النظام اظتصريف وتطويره تعترب أول خطوة قامت هبا اصتزائر

بنك ، BNAىي: بنك اصتزائر الوطٍت ، و الثمانية العمومية اصتزائرية لشركة ما بُت اظتصارف 1995
التوفَت طٍت لالدخار و ، الصندوق الو BEA، البنك اطتارجي اصتزائريBADRالتنمية الريفيةالفالحة و 
CNEP بنك التنمية احمللية ،BDLالصندوق الوطٍت للتعاون الفالحي ،CNMA بنك الربكة ،
م عدة بنوك منها أصبحت تضأبن  "ساتيم". أما اآلن فقد توسعت شركة ALBARAKAاصتزائري 

 مؤسسة بريد اصتزائر.بنوك خاصة و  6بنوك عمومية و 7
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قد أنشئت ىذه الشركة بغرض مليون دينار ، و  267رأس ماعتا   قدرتعد شركة ساتيم شركة ذات أسهم ي
، فضال عن التعامالت النقدية مابُت اظتصارفحتديث وسائل الدفع للنظام اظتصريف اصتزائري و تطوير 

ضع اظتوزعات اآللية يف اظتصارف واليت تشرف عليها زايدة حجم تداول النقود وو اطتدمة اظتصرفية و  حتسُت
، ص 2018م اطتَت زتودة و خولة لبوخ، )أصناعة البطاقة اظتصرفية اطتاصة ابلسحب كذاالشركة و 
417) . 
 :البطاقات املصرفية يف اجلزائر اثنيا

نك اطتارجي اصتزائري، من طرف الب 1989بدأ التعامل ابلبطاقات اظتصرفية يف اصتزائر منذ سنة 
بتأسيس شركة "ساتيم" مت إنشاء بطاقة السحب و  غَت أنو .القرض الشعيب اصتزائري، البنك الوطٍت اصتزائري

حسب اظتقياس  حيث تقوم ىذه الشركة بصنع البطاقات اظتصرفية اطتاصة ابلسحب اطتاصة بكل مصرف.
تنشأ ىذه اطتدمة عن طريق عقد يربم مع شركة "ساتيم" اليت حتدد اظتعمول بو دوليا وطبع اإلشارة السرية. و 

، إضافة إذل الربط بُت اظتوزعات ق ابآلجال واإلجراءات السليمةطرفُت خاصة فيما يتعلالتزام ال
مليات السحب سواء  مصاحل شركة "ساتيم" بواسطة شبكة اتصال تسمح القيام إبجراء عو  DABاآللية

)مرمي ػتولة ابإلضافة إذل سجل متصل هبيئة اظتقاصة لتصفية اضتساابت بُت البنوككانت داخلية أو 
 .(48، ص 2015خويبزي، 
تبُت  (242، ص 2011)ابراىيم بورزق فوزي، حسب بعض اإلحصائيات و الدراسات أنو و غَت

ن لذلك فإ .فية للسحب ال يزال ضعيفاأن إقبال الزابئن على السحب الفوري ابستخدام البطاقة اظتصر 
، ليتم استبدال مشروع طاقاتفشل نظام السحب دفع ابظتصارف إذل بذل اظتزيد من اصتهد يف غتال الب

"، واليت تؤدي CIB"حب مبشروع آخر ىو "بطاقة السحب والدفع بُت البنكبطاقة البنكية اظتشًتكة للسال
اطتدمات على إلضافة إذل دفع قيمة اظتشًتايت و ، ابسحب األموال من اظتوزعات اآللية ىيوظيفة مزدوجة و 

لو د اآلرل بُت بنكية، حىت و  يف شبكة النقمستوى أجهزة الدفع االلكًتونية اظتتوفرة لدى التجار اظتنخرطُت
خلية الكًتونية تتوافق "و CIBحتمل البطاقة البنكية اظتشًتكة"جهزة اتبعة للبنك اظتصدر للبطاقة.و دل تكن األ
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شريط مغناطيسي تسمح بعمليات السداد، و  MasterCard وVISAمع اظتعايَت الدولية لشركيت 
 لعمليات السحب.

 اظتصرفية اظتعتمدة يف اصتزائر، ىي : و جتدر اإلشارة إذل أن أىم البطاقات
 البطاقات املصرفية احمللية  -1

، 2017و دمحم بن عزة، جهيدة العياطي( ىي بطاقات تسمح ابلقيام بعملييت السحب و الدفع و منها
 : (08ص

البطاقات العادية : ىي بطاقات دتنح لفئة عمالء اظتصارف الذين يكون دخلهم أكرب أو  -
 دج. 10000يساوي 

 45000بطاقة الذىبية : ىي بطاقات دتنح للعمالء الذين يكون دخلهم أكرب أو يساوي ال -
 دج .

ىي بطاقات تصدر لصاحل  الشركات :نكية اليت تصدر لصاحل اظتؤسسات و البطاقات الب -
 دج. 200000اظتؤسسات اليت يفوق دخلها الشهري الشركات و 

 البطاقات املصرفية الدولية. -0
تكون موجهة للعمالء عتا خارج الوطن يف عملية السحب والدفع، و عماىي بطاقات تسمح ابست

عدد اضتساابت الذين لديهم حساابت مفتوحة ابلعملة الصعبة.غَت أن عددىا ال يزال قليال جدا مقارنة ب
كن يرجع السبب الرئيس يف قلة انتشار البطاقات اظتصرفية الدولية إذل قلة أما البنكية يف اصتزائر، و 

، حيث يقتصر غتال استخدامها على بعض الفنادق الفخمة أو بعض يف السوق اصتزائرية استخدامها
، كما أن معظم العمالء الذين يطلبوهنا فيكون بغرض التعامل هبا يف شركات اطتاصة بكبار رجال األعمالال

   .(421)أم اطتَت زتودة وخولة لبوخ، اظترجع السابق، صاألسفار اطتارجية
 الدولية اظتنتشرة يف اصتزائر ؾتد على سبيل اظتثال ال اضتصر: من بُت البطاقاتو 
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، بطاقة و اطتاصة : ومنيز ىنا بُت نوعُتالدولية اليت أصدرهتا بعض البنوك العمومية  VISAبطاقة  -
Visa Classique أورو.وبطاقة  1500اليت دتنح للعمالء الذين رصيدىم من العملة أكرب أو يساوي

Visa Gold وىيبة عبد أورو 5000لألشخاص الذين لديهم رصيد من العملة الصعبة يفوق اليت دتنح(
 . (280، ص2013الرحيم،
 مؤخرا. AGBاليت أصدرىا بنك اطتليج  MasterCardبطاقة  -

 الشبكة النقدية املشرتكةاثلثا: 
رحلة قد كانت أول م.و 1996أعدت شركة "ساتيم" مشروعا إلجياد حل للنقد بُت البنوك و ذلك يف سنة 

لكًتونية بُت اظتصارف يف ىي إعداد شبكة نقدية ا 1997عتذا اظتشروع الذي بدأ يف العمل يف سنة 
صة ، حيث أن ىذه الشبكة ال تغطي سوى اطتدمات اظتتعلقة إبصدار البطاقات اظتصرفية اطتااصتزائر

العامة من تقدمي خدمة و  ابلسحب من اظتوزع اآلرل ػتليا، وابلتارل دتكن البنوك الوطنية واألجنبية اطتاصة
 سحب األموال بواسطة اظتوزع اآلرل لزبنائها. 

 : مركز املعاجلة النقدية مابني املصارف رابعا
تعمل على ربط مراكز التوزيع مع اظتعاصتة النقدية بُت اظتصارف و  تشرف شركة "ساتيم" على مركز

ربط اظتوزع اآلرل مبقدم اطتدمة  ؼتتلف اظتؤسسات اظتشاركة يف وظيفة السحب.حيث يتوذل ىذا اظتركز
اظتزورة. فعملية ى البطاقات الضائعة، اظتسروقة أو مركز لالعًتاض علواسطة خطوط عرب الشبكة الوطنية و ب

ففي حالة  .لوكالة الذي يقبل أو يرفض الطلبالسحب تتم بطلب ترخيص يوجو إذل مركز التخليص اب
السحب يراقب ىذا اظتركز اإلشارة السرية، و ، كما زبون ظتركز السقف اظتسموح بو لكلقبول الطلب يراقب ا

، فعلى الساعة صفر يقوم اظتركز مبعاصتة كل الصفقات اليت طاقة ال ديكن الرجوع فيو بعد ذلكالذي يتم ابلب
البنوك اظتشاركة رتيع ك موجود يف الشبكة بُت اظتراكز و أقيمت يف ذلك اليوم و تنظمها حسب كل بن

يتم إجراء عملية اظتقاصة يف مركز الصكوك الربيدية اليت عتا كل رتيع البنوك و  وتسجل العمليات لدى
 .(149،ص2011)اندية عبد الرحيم،حساابت البنوك
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 :الصريفة عرب االنرتنت يف اجلزائر خامسا
يف إطار سعي ط أىم أوجو الصَتفة االلكًتونية، و تعترب الصَتفة عرب االنًتنت أو الصَتفة على اطت

طتدمات يف السوق اظتارل ، فقد عملت على إجياد ىذا النوع من ابٍت مشروع الصَتفة االلكًتونيةلتاصتزائر 
من ىنا جاءت فكرة إنشاء مؤسسة تقدم أو اظتصارف اصتزائرية دل تسمح بذلك، و  ، غَت أن قدراتاصتزائري

طتدمات الصَتفة ئر ، فكانت شركة " اصتزاية على تقدمي ىذا النوع من اطتدماتتساعد البنوك اصتزائر 
 DIAGRAM »قد نتجت ىذه الشركة عن اتفاق شراكة بُت اجملموعة الفرنسية االلكًتونية "؛ و 

EDI »  ثالثة مؤسسات اظتتعلقة ابلصَتفة االلكًتونية وأمن البياانت اظتالية، و الرائدة يف غتال الربغتيات
إلعالم العلمي و مركز البحث لو SoftanginertingوMultiMediaو  Magactجزائرية ىي :

، وذلك «AEBS»لتنشأ شركة ؼتتلطة شتيت "اصتزائر طتدمات الصَتفة االلكًتونية" « Cerist »التقٍت 
، حيث ركزت يف بداايهتا جهودىا ؿتو عصرنة اطتدمات البنكية و أنظمة الدفع 2004يف جانفي 
 .(50)مرمي خويبزي،اظترجع السابق،صااللكًتونية

ة للجزائر يف غتال الصَتفة االلكًتونية حيث تقدم ىذه الشركة أول خطو  «AEBS»تعد شركة 
ت اظتالية اظتؤسساالبياانت اظتالية صتميع البنوك و أمن تبادل تعلقة ابلبنوك عن بعد وتسيَت و خدماهتا اظت

سالمة يف أداء اطتدمات بدرجة عالية من األمن و  ، كما تقوم بتقدمي تشكيلة منابختالف أصناف زبنائها
 ت .العمليا

تلبية حاجات اظتؤسسات اظتالية  ويتمثل اعتدف األساسي الذي أنشئت من أجلو ىذه الشركة ىو
قًتاح حلول البنوك عن بعد من جهة، اقًتاح تقدمي اطتدمات عن طريق برغتيات متعددة ، من خالل او 

 أتمُت اظتبادالت االلكًتونية متعددة األقسام من جهة أخرى . وتبسيط و
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  :مشروع حتديث أنظمة الدفع يف اجلزائرالفرع الثاين
ذلك إبطالقها مشروع نظام ، و 2006مشروع أنظمة الدفع منذ سنة  شرعت اصتزائر يف جتسيد

نظام اظتقاصة االلكًتونية (، أوال)التسوية اإلرتالية الفورية واعتماد أنظمة التحويالت االلكًتونية لألموال
 (.اثنيا)بدال من اظتعاصتة الورقية

 « RTGS »:نظام التسوية اإلمجالية الفوريةأوال
نظام الدفع "أو  "نظام اصتزائر للتسوية الفورية"يعرف  و  2006ماي  15تمد ىذا النظام يف اع

.و ىو نظام خيص أوامر (07")جهيدة العياطي ودمحم بن عزة، اظترجع السابق، صالفوري للمبالغ الكبَتة
ويالت البنكية أو الربيدية للمبالغ الكبَتة أو الدفع الفوري احملقق الدفع اليت تتم بُت البنوك ابستخدام التح

 .(51)مرمي خويبزي، اظترجع السابق ،صمن قبل اظتشاركُت يف ىذا النظام
 خيص ىذا النظام ما يلي:و 

مح بتحسُت طريقة تسيَت السيولة ، ؽتا يسبُت البنوك أو مع البنك اظتركزي األموال احملولة -
 بتقليل اظتخاطر. االحتياط اإلجباريو 
را ألنو يسمح يف الذي لو أمهية كبَتة نظمدفوعات التجارية بُت اظتؤسسات و اظتعاصتة السريعة لل -

 تطوير االقتصاد.ترقية التجارة و 
معاصتتها ابلوقت وامر حتويل األموال اليت تعادل وتفوق اظتليون دينار و يسمح ىذا النظام بتنظيم أ -

 ذلك دون أتجيل .اليو و فورية وبصورة إرتالية و أهنا عمليات استعجاضتقيقي على 
 :نظام املقاصة االلكرتونية عن بعد اثنيا

عرفت عملية عصرنة نظام الدفع ابصتزائر مرحلة جديدة إبنشاء نظام اظتقاصة االلكًتونية اظتعروف 
انطلق مشروع  ATCI » Algérie Télé Compensation Interbancaire »ابسم : 

يف و  2004نوفمرب  29 و مت حتصيلو ابلفعل يف 2004جانفي  14ونية يف اصتزائر يف اظتقاصة االلكًت 
مت تعيُت الوسطاء  2005جوان  16يف ،و  ATOSمت إمضاء العقد مع غتموعة  2005هناية مارس 
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ر ( مايت للمسامهُت )البنوك التجارية، بريد اصتزائر، اطتزينة العمومية وبنك اصتزائالنظام اظتعلو مابُت الربط و 
 .2006مت اعتماده و تنفيذه رشتيا يف ماي و 

اقتطاع عمليات  ،وسائل الدفع العام كصكوك التحويلابظتعاصتة اآللية ل « ATCI »خيتص نظام 
تطورة مثل اظتاسحات اظتتطورة، والربغتيات ذلك ابستعمال وسائل مالسحب والدفع ابلبطاقات البنكية، و 

ا النظام م التبادل اظتعلومايت للبياانت الرقمية والصور.كما ساىم ىذيعتمد ىذا النظام على نظاو  اظتختلفة.
ابئن يف وسائل الدفع خاصة الصكوك، ، إعادة الثقة للز يف تقليص آجال اظتعاصتة، أتمُت نظام الدفع العام

  (.51)مرمي خويبزي، اظترجع السابق، صمواجهة خطر تبييض األموال يف اصتزائرو 

 خامتة:
ن تساير اظتستجدات ام ىذه الورقة البحثية أبن اصتزائر حتاول شيئا فشيئا أديكن القول يف خت

، وىو ما استهدفتو اظتشاريع اليت قامت هبا يف إطار تعميم التكنولوجية وتوظفها لتحديث نظامها اظتصريف
زال يسَت الالعمل اظتصريف االلكًتوين . غَت أن اعتماد ع االلكًتوين ابظتصارف اصتزائريةاستخدام نظام الدف

فرغم اصتهود اظتبذولة يف  .ؽتا ينعكس على تطور التجارة االلكًتونية يف اصتزائر ،يف تباطؤ نسيب نوعا ما
 ما ىو غتسد على أرض الواقع. ما ىو ؼتطط و النهوض ابلنظام اظتصريف اصتزائري إال أننا نالحظ فجوة بُت

شبكة بُت البنوك وشركة  مباشر فتوجد الزالت تتم وفق أسلو  نصف ،فعملية السحب ابلبطاقات مثال
، إضافة إذل اإلقبال الضعيف لألفراد على التعامل بوسائل الدفع "ساتيم"، وىو ما خيلق نوعا من اظتخاطر

ة خوفا االمتناع عن إظهار اظتعلومات الشخصي  واألخطاء واظتيول للحرية و االلكًتوين بسبب كثرة األعطا
.كل ىذه األسبا  جعلت توزيع غَت اصتيد للموزعات اآلليةة إذل ال، إضافمن االعتداء على خصوصيتها

 اصتزائريُت يستقرون يف معامالهتم على النقود السائلة التقليدية النعدام الثقة يف وسائل الدفع االلكًتوين. 
تية نرى أنو لتفعيل مشروع الصَتفة االلكًتونية يف اظتصارف اصتزائرية البد من توفَت بنية حتلذلك 

 االتصاالت ، كما نوصي مبا يلي :وية لتكنولوجيا اظتعلومات و ق
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 تسيَت وسائل الدفع.طوير شبكة االتصاالت البنكية ، واستخدامها مبا يتالءم و العمل على ت -
مواكبة اظتعايَت الدولية يف تطوير التكنولوجية يف العمل البنكي، و  مواكبة أحدث التطورات -

 اطر.السياسات االئتمانية و إدارة اظتخ
 تنويع اطتدمات اظتصرفية مبا يتماشى و متطلبات العمالء. -
 االرتقاء ابلعنصر البشري ألنو ركيزة أساسية يف األداء اظتصريف الراقي . -
، إذ جيب و قبل إطالق اطتدمات التعامل بنظام الدفع االلكًتوينحتسيس اظتستهلكُت أبمهية  -

حتسيسية وتوعوية ليستوعبها اظتستهلكون  صرفية اصتديدة تقدمي الشروحات والقيام حبمالتاظت
 يثقوا فيها.و 
 توسيع شبكة اظتوزعات اآللية للنقود لتصل ألكرب شرحية من الناس. -
اظتوزعات اآللية للنقود على لصيانة ومراقبة األجهزة االلكًتونية و اظتالية توفَت اإلمكانيات البشرية و  -

 مدار األسبوع وبدون توقف.

 قائمة املراجع:
 : تملؤلفاا
  .،عمان ،األردنًتونية عرب االنًتنت،دار الثقافةاطتدمات البنكية االلك،2009 ،ػتمود دمحم أبو فروة-
نية اضتديثة،دار الفكر وسائل الدفع االلكًتو األوراق التجارية و ، 2005 ور وائل بندق،أنمصطفى طو و -

 .ية،اإلسكندر اصتامعي
  .وين للقانون التجاري،منشأة اظتعارف،اإلسكندريةاصتانب االلكًت ، 2007، نسرين عبد اضتميد نبيو-

- TOERING Jean Pierre et BRION François , les moyens de paiement ,Edition 

que sais –je ? ,1
ère

 édition ,Paris , 1999. 
 :األطروحات
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د اآلرل دراسة حتليلية حول التجربة اصتزائرية يف غتال النق، 2011-2010 إبراىيم بورزق فوزي،-
صادية لكلية العلوم قسم العلوم االقت رسالة ماجستَت،  CPAالبنكي،دراسة حالة القرض الشعيب اصتزائري 

 .علوم التسيَت،جامعة العريب بن مهيدي،أم البواقياالقتصادية و 
ين مع اإلشارة العشر ادي و اسًتاتيجيات نظام اظتدفوعات للقرن اضت، 2009-2008، لوصيف عمار-

 . ، جامعة قسنطينةرة ماجستَت يف العلوم االقتصادية، مذكزائريةللتجربة اصت
القتصادي ، دورىا يف تفعيل النشاط ا، تطور اطتدمات اظتصرفية و 2011-2010،اندية عبد الرحيم-

بنوك، كلية العلوم االقتصادية والعلوم ، فرع نقود و يف العلوم االقتصادية ، رسالة ماجستَتدراسة حالة اصتزائر
 .3، جامعة اصتزائر ية وعلوم التسيَت، قسم العلوم االقتصاديةالتجار 
، جتارة الكًتونية يف الوطن العريبمسامهتها يف خلق حتديث طرق الدفع و ، 2013يبة عبد الرحيم ،وى-

 .3مالية، جامعة اصتزائر وحة دكتوراه ، ختصص نقود و حالة اصتزائر ، أطر 
 :املقاالت

تقييم استخدام وسائل الدفع االلكًتونية يف البنوك ، 2018وانج أم اطتَت زتودة وخولة لبوخ، -
، جامعة األحباث االقتصاديةغتلة اظتنتدى للدراسات و  ،2013-1999اصتزائرية،دراسة حتليلية للفًتة بُت 

 .426-415ص ،العدد الثالث،زاين عاشور اصتلفة
ونية بُت وسائل الدفع ة االلكًت تطور اطتدمات اظتصرفي، 2017جانفي  دمحم بن عزة،جهيدة العياطي و -

 ،3،العدد2بوضياف اظتسيلة،اجمللد  التقليدية،غتلة البحوث يف العلوم اظتالية واحملاسبية،جامعة دمحماضتديثة و 
 .14-1ص 
واقع استخدام وسائل الدفع االلكًتونية يف اصتهاز اظتصريف و كيفية  (2015ديسمرب ) مرمي خويبزي، -

احملاسبية و ظتصرفية،غتلة الدراسات اظتالية و نها وفقا لنموذج صتنة ابزل الدولية للرقابة اإدارة اظتخاطر الناجتة ع
 .59-34ص العدد الرابع،جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي،اإلدارية،
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 :املداخالت
ة ، دراسة حالجليلة زىوري،بن عزة دمحم أمُت،واقع اظتصارف اصتزائرية يف تطبيق نظام الدفع االلكًتوين-

التنمية الريفية،فعاليات اظتؤدتر الدورل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اصتزائرية و لبنك الفالحة و 
إشكالية اعتماد التجارة االلكًتونية يف اصتزائر،عرض جتار  دولية،معهد العلوم االقتصادية، اظتركز اصتامعي 

 ستيس مليانة.
اصتديد يف أعمال اظتصارف  –البطاقات البالستيكية -نية اضتديثةشتيحة القليويب ،وسائل الدفع االلكًتو -

 .من الوجهتُت القانونية و االقتصادية ، اصتزء األول
 إبراىيم ػتمود الشافعي ، اآلاثر النقدية و االقتصادية و اظتالية للنقود االلكًتونية ،مؤدتر األعمال دمحم-

 إمارة ديب ، اجمللد األول.اظتصرفية االلكًتونية بُت الشريعة و القانون ، 
دمحم سعد اصترف ،أثر استخدام النقود االلكًتونية على الطلب على السلع و اطتدمات مؤدتر األعمال -

 .اظتصرفية االلكًتونية ، اجمللد األول
ػتمود أزتد إبراىيم الشرقاوي،مفهوم األعمال اظتصرفية االلكًتونية و أىم تطبيقاهتا،مؤدتر األعمال -

 .2003ماي  12و10ة االلكًتونية بُت الشريعة و القانون،ديب اظتصرفي
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:ملخص  
آؿ اليو الوضع ادلايل  وىذا دلا اجلزائر،يف  وضرورة تعميموتعرض ىذه الورقة البحثية ربليل اعلية نظاـ الدفع االلكًتوين 

يف ظل تزايد التعامبلت ابلنقود التقليدية خارج ادلنظومة  وخدمات زلدودةللبنوؾ شلا جعلها تعتمد على ادوات بدائية 
وادلتعاملُت ادلصرفية. إضافة اىل ذلك ىذا التعامل جعل من النظاـ ادلصريف اجلزائري عرضة النتقادات الباحثُت 

وسائل الدفع احلديثة ىي اولوية البد  واعتماد كلاالساس ضرورة بنا منظومة مصرفية متينة  اذوعلى ى. االقتصاديُت
يل انتشار اليات الدفع االلكًتويناآلجاؿ مع ذبوز عراق أقربللعمل من اجل ربقيقها يف   

االدوات احلديثة.   ادلصرفية،ادلنظومة  االلكًتوين،الدفع  نظاـمفتاحية: كلمات   
   LEJ     :02G-02G-029  اتتصنيف

Abstract :   
 This papers offers an analysis of the importance electronic paiment 

system and the generalization necessity in Algeria. This perpective is a result of 

the critical financial situation banking and her dependent from the traditional 

and limited service. In addition, the multiplaction of traditionnal money out of 

banking system helps the implications of the financial crisis. This fragility of 

the algerian banking system led to the serious critical of researcher. 

However, the necessity construction a solid banking system and the 

transition for the recent rules of the electronic paiment system are the priority 

objective in the short time.  

Keywords : Electronic paiment system, Banking system, Recent rules     

JEL classification : G20, G29, G21 
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 . مقدمة: 1
كثر اجلداؿ يف السنوات األخَتة حوؿ إشكالية تبٍت نظاـ مصريف مرف ؽلتاز ابلعصرنة واحلداثة من       

مدة فيو بفعل التجديدات ادلالية والتطور التكنولوجي وانعكاساتو وكذا خبلؿ األساليب والوسائل ادلعت
ظهور التجارة اإللكًتونية بفعل النهضة ادلعلوماتية وأتثَتىا على احلياة االقتصادية وادلالية للمجتمعات 
ا فأضحى الزما االستعانة ببعض التجارب الدولية يف ىذا اجملاؿ وفتح أفق للقياـ بدراسات وأحباث وىذ

نتيجة لآلاثر ادلًتتبة عن العصرنة واعتماد الصَتفة اإللكًتونية. ويف ىذا السياؽ عملت اجلزائر على عصرنة 
القطاع ادلايل وادلصريف واليت سبثل جزءا من اإلصبلح الشامل ذلذا القطاع احلساس الذي ىو نواة االقتصاد 

 الدولية. احليوية اليت تسمح ابالندماج الفعلي يف احلركية االقتصادية
إشكالية حبثننا تدور حوؿ ما أعلية إرساء قاعدة عصرية لوسائل الدفع ادلصرفية يف ظل التغَتات الراىنة  

 وظهور التجارة اإللكًتونية يف النظاـ ادلايل وادلصريف اجلزائري؟
 ولئلجابة عن سؤاؿ اإلشكالية نقًتح ادلنهجية التالية:

G-.تعريف لوسائل الدفع احلديثة 
 ة وسائل الدفع ادلصرفية يف االقتصاد.أعلي-2
 دفع على النظاـ ادلايل واالقتصادآاثر وانعكاسات عصرنة وسائل ال-3
 ظلاذج ترقية اآلليات ادلصرفية وتطوير األداء.-4
 تفاعل اذلياكل ادلالية العصرية والتجارة اإللكًتونية.-5
  دراسة مشروع إرساء نظاـ مصريف عصري يف اجلزائر.-6
 لوسائل الدفع احلديثة:تعريف -2

إف ظهور وسائل الدفع العصرية ىو نتيجة التجديدات ادلالية بفعل الصَتفة اإللكًتونية أو مصارؼ        
اإلنًتنت ومهما كانت درجة احلداثة على ادلستوايت اجلزئية فإف عامل الوساطة ادلالية عرؼ ربوال نوعيا غَت 

السنوات األخَتة وكاف ذلك نتيجة منطقية لثروة  من أبعاد وأىداؼ إسًتاتيجيات ادلصارؼ يف
 التكنولوجيات اجلديدة يف اإلعبلـ واالتصاؿ وعودلة األسواؽ ادلالية وادلصرفية.

وتعددت أشكاؿ وسائل الدفع العصرية من خبلؿ السحب أو الدفع أو االئتماف أو التحويل أو      
صارؼ ويرجع استخداـ النقد اإللكًتوين مع بداية ابلتعامل ابألوراؽ ادلالية أو غَت ذلك من أعماؿ ادل

الذي يعٍت النقد ابإللكًتونيك. غَت أف استخداـ  Monétiqueالثمانينات حيث برز مفهـو  
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البطاقات بدؿ النقد االئتماين يرجع يف الواقع إىل بداية القرف ادلاضي يف فرنسا مع ظهور بطاقة كرتونية 
دلتحدة األمريكية من خبلؿ بطاقات معدنية تستعمل يف تعريف يف اذلاتف ويف الوالايت ا تاستخدم

 الزبوف على مستوى الربيد.
لتتحوؿ بعد مدة إىل  Bank Americanaأصدرت رلموعة من شبانية بنوؾ بطاقة  G968ويف سنة   

بنوؾ  6من قبل  Carte bleuالعادلية كما مت طرح يف نفس الفًتة البطاقة الزرقاء  VISAشبكة 
 Pistesويف هناية السبعينات نتيجة لثورة اإللكًتونيك مت تزويد البطاقات دبسارات مغناطيسية )فرنسية. 

Magnétique يف الكثَت من الدوؿ الصناعية وما ميزىا ىو أهنا ربوي ذاكرة وؽلكن ذبزئة القيمة )
 ادلخزنة فيها إلجراءات عمليات الدفع. 

تزويد غرؼ اذلاتف العمومي أبجهزة قارئة لبطاقات  شرعت بعض الدوؿ األوروبية يف G986ومنذ       
( ومع بداية التسعينات أصبحت كل بطاقات الدفع والسحب برغوتية Carte à Mémoireالذاكرة )

(Carte à Puce  فهي تسمح ابلتعريف على سبلمة البطاقة وعلى ىوية صاحبها وىو ما يعد دعم )
 كبَت ألمن وسبلمة العمليات.

ية التسعينات ربوالت عميقة يف رلاؿ الصَتفة نتيجة النتشار اإلنًتنت وتطور تكنولوجيا وما ميز هنا     
اإلعبلـ واالتصاؿ ليظهر بذلك أوؿ بنك افًتاضي يف الوالايت ادلتحدة األمريكية يعتمد يف نشاطو على 

 تسيَت الزبوف االفًتاضي كونو اقل تكلفة من تسيَت الزبوف العادي.
( وتشمل عمليات دفع صادرة ومعاجلة E-Paiementعصرية ىي الكًتونية )ووسائل الدفع ال     

بطريقة الكًتونية من جهة وعلى رلموعة األدوات والتحويبلت االلكًتونية اليت تصدرىا ادلصارؼ 
 يف:ومؤسسات االئتماف وتتمثل 

  النقـــــود اإللكرتونيــــــة1-2
ف يطلب من البنك الذي أصدره ربويلو إىل نقد ائتماين ىي من أشكاؿ النقد الكتايب ؽلكن لصاحبو أ     

 أو ظلط آخر من النقد الكتايب كالشيك مثبل.
كما أف البنك ادلركزي مل يعد يصدر من النقد بقدر ما ؽلتلكو من احتياطي الذىب فإف البنوؾ التجارية       

زي يف حساابهتا ولذلك فإف مل تعد تصدر من النقد الكتايب بقدر ما يتوفر لديها من مقابل نقدي مرك
إصدار نقد كتايب ىو خلق لكتلة نقدية إضافية بدوف مقابل من النقد ادلركزي وىو ما يشَت إىل ربدايت 
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جديدة أماـ واضعي السياسات النقدية.  فإف كل شيك حامل لقيمة معينة من النقد ؽلكن أف يستعمل  
 يعترب حامل لقيمة معينة من الذىب وؽلكن اعتباره كأداة للدفع ويف دفعة واحدة مثلو مثل النقد االئتماين

أيضا كحامل لقيمة معينة من العمل إال أنو ػلوي ذاكرة أو معاجل إلكًتوين ؽلكن استخدامو على دفعات 
وىو ما يعٍت ذبزئة القدرة على االختيار اليت سبثل الصفة ادلميزة للنقد عن ابقي السلع ويتجسد ىذا النقد 

 كن إعادة شحنها لعدة مرات.يف شكل بطاقات ؽل
والنقد اإللكًتوين ىو حامل إلكًتوين لينطوي على قيمة سبثل حقا لصاحبو على مصدر ىذا النقد      

واألصل أف إصدار ىذا النقد يتم مقابل وديعة ال تقل قيمتها عن القيمة ادلصدرة أي أف النقد اإللكًتوين 
حلامل اإللكًتوين صفة نقدية غلب أف ػلظى ابلقبوؿ  والكتساب ىذا ا قائم على مبدأ الدفع ادلسبق.

كوسيلة دفع لدى ادلؤسسات فضبل عن أداء وظائف النقد ادلعروفة وؽلكن القوؿ أف النقد اإللكًتوين ليس 
نقدا كامبل كونو ليس إلزامي بينما التوسع يف التبادالت اإللكًتونية فرضت إلزاميتو كأداة دفع عامة وابلتايل 

 ة اإللكًتونية. يتجسد النقد اإللكًتوين يف شكلُت:تعزيز التجار 
حامل النقد اإللكًتوين الذي يضمن القياـ ابلدفع خاصة دلبالغ صغَتة من احتياطي نقدي معد سلفا -

 رلسد يف بطاقة.
النقد االفًتاضي والذي يتمثل يف برامج تسمح إبجراء الدفع عرب شبكات مفتوحة متمثلة يف اإلنًتنت -

الحتياطي ادلعد سلفا سلزف يف كمبيوتر دوف أف يكوف رلسد يف حامل كما أف ىناؾ حامل وىنا يكوف ا
 نقد افًتاضي ؽلكن إعادة شحنو من الكمبيوتر.

واالختبلؼ اجلوىري بينو وبُت النقد التقليدي فإف حامل النقد اإللكًتوين تقدمو البنوؾ وىو يندرج يف 
 رقية ادلبادالت االقتصادية.إطار تشجيع االندماج يف االقتصاد الرقمي وت

 :  يالشيــــــك اإللكرتونــــــ2-2
يشبو الشيك التقليدي أي أمر ابلدفع من الساحب إىل ادلسحوب عليو لدفع مبلغ مسمى إىل ادلستفيد أو 
حاملو غَت أنو ؼلتلف عنو يف أنو يرسل إلكًتونيا أي عرب اإلنًتنت فبعد أف يستلم ادلستفيد الشيك يرسلو 

لبنك ليتم ربويل ادلبلغ لفائدتو مث يعيده إىل ادلستفيد مؤكدا لو عملية التحويل أما فيما ؼلص التوقيع إىل ا
 اإللكًتوين فهو رلسد يف بعض الدوؿ ومعًتؼ بو سلتلف ادلعامبلت والعقود اإللكًتونية.
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 : اإللكرتوينالتحويل املايل 3-2
موعة من القواعد واإلجراءات ادلعتمدة يف ربويل األمواؿ ويقصد بنظاـ التحويل ادلايل اإللكًتوين رل      

عرب مصارؼ إلكًتونية أو مصارؼ إنًتنت مرخص ذلا للقياـ هبذه العملية ويتم إصدار أمر التحويل عن 
طريق الكمبيوتر ومن خصائصها ضماف األماف وأكثر مصداقية للمتعاملُت إضافة إىل أهنا رلموعة من 

وفرة للجهد والتكلفة وسَت يف التعامل بفعل قابليتو للتجزئة بفعل توزيع مبلغ العناصر كاختصار للزمن و 
 مستند التحويل على أكثر من مستفيد على غرار الشيك.

 : اإللكرتونيةالبطاقات 4-2
تتأسس ىذه البطاقات على مبدأ الدفع ادلسبق وابلتايل ىي أداة زبزين للنقد كوهنا دبثابة حافظات       

ابإلضافة إىل تشفَت البطاقة  ىوية عاملهاة لتصبح مع التطور معاجلا الكًتونيا يسمح دبعرفة نقد الكًتوني
وازداد استخداـ البطاقات اإللكًتونية شلا دفع بعض الدوؿ إىل التفكَت يف إغلاد بطاقة موحدة  دبفتاح سري.

لوجيا صناعة متعددة االستخدامات وعلى مستوى دويل لكن بعد تفادي عدـ ذبانس مستوايت تكنو 
البطاقات ما بُت البلداف الصناعية وتضارب مصاحل ادلصدرين ذلذه البطاقات لتحقيق ذبمع توافقي فيما 

 بينهم. 
 :أمهية وسائل الدفع العصرية يف االقتصاد-3

بشكل كبَت وىذا نتيجة ألعليتها وما خلفتو من آاثر على االقتصاد واليت نذكر  ادلصرفيةتطورت الصناعة 
 منها:

ي أعلية ودور الوساطة ادلالية بفعل تزايد حركة التدفقات النقدية وادلالية الناذبة عن عودلة االسواؽ متنا-
 وتوسع حجم ادلبادالت التجارية واالستثمارية.

تطور ادلعلوماتية وتكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ وبدأت شبكة البنوؾ ترتفع سنة تلوى األخرى خاصة عرب -
من السوؽ ليصل  % 75أي نسبة  2GG2يف هناية  22875إىل  2GGGسنة  G2GGGاالنًتنت من 

إذف تتجلى األعلية من  %9Gأي بنسبة تغطية ذباوزت  63G54إىل  2GG5بذلك العدد يف هناية 
 internentخبلؿ النمو ادلؤسسي من جهة وارتفاع عدد ادلتعاملُت مع اإلنًتنت ادلصريف )

bancaire 5( منG13 %  2سنةGG5  2يف هناية  %9214بذلك ليصلGG5. 
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وأصبحت البطاقات ادلصرفية أكثر تداوال من الشيكات يف البلداف األكثر تقدما وبلغ بذلك حجم       
وبلغ عدد بطاقات ادلعاجل  .2GG6مليار بطاقة يف هناية  512بطاقات الذاكرة ادلتداولة عرب العامل 

(Cartes à micro-processeur )G125 لسنة وتتقدـ أورواب ابقي دوؿ العامل يف مليار يف نفس ا
 Carte àمن السوؽ العادلي للبطاقات الرغوتية ) % 75ىذا اجملاؿ حيث تستحوذ على نسبة 

Puce.) 
وما زاد وسائل الدفع العصرية ىو سهولة التعامل هبا نتيجة واتساع رقعة ادلبادالت االقتصادية فكانت      

وارتفع حجم  عل منو يرقى مكانة وصدارة بفعل خصائص ىذه األخَتة.وال تزاؿ أداة مهمة يف االقتصاد ذب
ادلبادالت بفعل بطاقات االئتماف واليت مكنت العديد من األفراد من احلصوؿ على مستلزماهتم من سلع 
وخدمات وذلك ابلتسديد ألجل والذي مكن من إنعاش احلركة االقتصادية وييسر على األفراد حياهتم 

تنقل أو تعب. وما زاد من أعلية وسائل الدفع االلكًتونية ىو التجارة االلكًتونية اليت االجتماعية دوف 
فرضت أساليب جديدة يف معامبلت خاصة متميزة عن األسواؽ التقليدية ابلسرعة يف ادلعامبلت وربح 

 الوقت وتقليص التكليف من شراء ابلنسبة للمستهلك وتسويق ابلنسبة للموزع.
 :عصرنة وسائل الدفع على النظام املايل واالقتصاديآاثر وانعكاسات -4

إف التجديد والعصرنة يف رلاؿ الدفع االلكًتوين يتيح فرصا سلتلفة يف االقتصاد شلا غلعل األنظمة ادلالية      
 أكثر مرونة ومن آاثر العصرنة وسائل الدفع نضيف ما يلي:

 تنويع وسائل الدفع وتقدمي منتجات جديدة.-
 .وتبسيطهاالدفع تنويع طرؽ -
 توفَت األماف يف العمليات.-
 ربقيق السرعة يف إجراء العمليات حىت تتم فعبل ويف وقت حقيقي.-
 ترقية نشاط الصَتفة االلكًتونية من خبلؿ تعزيز تواجد ادلواقع ادلتخصصة.-
 وتطلعاتو. يتبلءـابتكار عدة بدائل يف رلاؿ الدفع اإللكًتوين للزبوف شلا -
 جراء العمليات ادلالية.السرعة يف إ-
 ربقيق مكاسب متعددة للمصارؼ من خبلؿ تعميم استخدامها ويف كل العمليات.-
 ضبط العمليات وسهولة مراقبتها من قبل السلطات النقدية وادلصرفية.-
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 إمكانية تطويرىا وتعديلها بفعل التطور التكنولوجي.-
 صرفيُت.تسيَت احلياة االقتصادية لؤلفراد وكل ادلتعاملُت ادل-
تطوير نشاط ادلصارؼ وظلذجة آلياهتا من مصرؼ تقليدي إىل مصرؼ مبتكر دلنتجات ومنع ألدوات -

 تسمح برفع األداء والفعالية.
 توسيع نطاؽ ادلبادالت ادلصرفية وادلالية. -
 عودلة النشاط ادلصريف من خبلؿ توحيد وسائل الدفع وتطبيقاهتا ادلختلفة يف ادلصارؼ احمللية.-
 َت نشاط ادلؤسسات وادلتدخلُت االقتصاديُت بفعل استخداـ ىذه وسائل الدفع.تسي-
 تقليص التكاليف وربح الوقت واجلهد.-
 دفع عجلة التنمية ادلالية من خبلؿ تطور اذلياكل ادلالية.-
 فتح أفق جديدة لبلستثمارات مصرفية جديدة.-
 التأثَت على القنوات األخرى كاخلطوات اذلاتفية.-
 االندماج يف االقتصاد الرقمي وترقية ادلبادالت التجارية.تشجيع -
 :مناذج ترقية اآلليات املصرفية وتطوير األداء-5

هبدؼ ترقية اآلليات ادلصرفية وتطوير األداء عملت ادلصارؼ واألنظمة على استخداـ ظلاذج جديدة      
 وتطبيق الدراسات الكفيلة ابالستجابة لتطلعات العصر وذلك من خبلؿ:

 ربقيق السرية من خبلؿ أف كل البياانت ال ينبغي أف تقرا من الطرؼ ادلوجهة لو. -
 ربقيق الشمولية.-
 ىدؼ السبلمة وذلك من خبلؿ التأكد من أف الشخص ادلتعامل معو ىو نفسو ادلقصود.-
 تنمية وسائل الدفع االلكًتونية ومعاجلة االختبلالت يف وقتها دوف فوات األواف. -
 قة يف كل العمليات للدفع االلكًتوين.إرساء الث-
 القياـ بدورات ربسيسية لعرض مزااي استخداـ ىذه الوسائل العصرية.-
 Interbankأي التحويل ما بُت البنوؾ ويتم الدفع فيها خارج االنًتنت Swifتطبيق نظاـ -

Financial communication. 
 عمليات التشفَت. دفع منظومة األمن يف رلاؿ الدفع االلكًتوين من خبلؿ -
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وضع نظاـ نقد الكًتوين بسيط وامن يزيد من حجم التجارة االلكًتونية وينمي عمليات البيع على -
 االنًتنت.

 انعداـ التسمية للعملية.-
 قابلية التحويل إىل أظلاط أخرى من النقد.-
 ربقيق الفعالية ادلصرفية من خبلؿ تقليص التكلفة ابلنسبة للعملية الواحدة.-
 رونة عن طريق قبوؿ عدة بدائل.ادل-
 اجلرد........(.-االندماج مع أنظمة ادلؤسسة )احملاسبة-
 العمل على ربقيق البساطة والبعد عن التعقيد.-
 تطوير التكنولوجيات ادلستعملة يف رلاؿ الدفع االلكًتوين من خبلؿ تطوير التجهيزات والربامج.-
ادلعامبلت ادلالية عرب االنًتنت كتقنية بروتوكولُت وبروتوكوؿ  ابتكار تساعد على احملافظة على امن وسرية-

 الطبقات األمنية وبروتوكوؿ احلركات ادلالية اآلمنة.
 :تفاعل اهلياكل املالية العصرية والتجارة االلكرتونية-6

كل ادلالية إف فعالية األنظمة ادلصرفية مرتبطة أساسا دبدى قدرهتا على التطور ادلستمر والدائم يف اذليا      
وابلتايل حداثتها فإرساء قاعدة مصرفية عصرية من خبلؿ حداثة أدوات الدفع تسمح بشكل مباشر فتطور 
وتوسع االستخداـ التجارة االلكًتونية اليت تعد اآلف من القطاعات الفعالة يف االقتصاد واليت تقرب بشكل 

 الوقت وقلة التكاليف. أو آبخر ادلستهلك من ادلنتج ربت تسهيبلت شلنوحة تسمح بربح 
وابلتايل اذلياكل ادلالية العصرية ىي ضرورة حتمية البد من إعادة النظر فيها وذلك إبعطاء أعلية كبَتة ذلا 

والتجارة االلكًتونية تتطلب استخداـ آليات حديثة ذو  حىت يتسٌت توسيع استخداـ التجارة االلكًتونية.
 علوما ي للنظاـ.   تكنولوجيا عادلية شلا يتبلءـ واحمليط ادل

 : اجلزائردراسة مشروع إرساء نظام مصريف عصري يف -7
منذ سنوات تطلعت السلطات اجلزائرية إىل عصرنة القطاع ادلايل وادلصريف إذ كانت العصرنة ال سبثل        

فعلي إال جزءا من إصبلح شامل ذلذا القطاع ادلهم الذي ىو نواة االقتصاد والذي يساىم يف االندماج ال
وتتمثل قاعدة عصرنة النظاـ ادلصريف يف اجلزائر من خبلؿ إدخاؿ تكنولوجيات  يف االقتصاد الدويل.
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اإلعبلـ واالتصاؿ يف النشاط ادلايل وادلصريف واليت أثرت على أنظمة الدفع والسحب االئتماف التحويبلت 
 رؼ.ادلالية واخلدمات ادلصرفية مثل كشوؼ احلساابت والتنظيم الداخلي للمص

وفيما يتعلق ابلدفع االلكًتوين والصَتفة االلكًتونية البد من توفر مقومات أساسية لتحقيق اي مشروع 
 ذبديد أال وىي:

G-.زبصيص ادلوارد ادلالية والبشرية البلزمة 
 زلفزة.و اجتماعية وسياسية( قابلة للتغيَت -توفر بيئة )اقتصادية-2
 ربديد اذلدؼ بوضوح وضبط آجاؿ االصلاز.-3

قبل التطرؽ إىل ميكانيزمات إرساء نظاـ مصريف عصري يف اجلزائر البد من تشخيص الوضعية       
 ادلصرفية وإمكانية تقبلها اإلصبلحات والتجهيز.

من السوؽ )ودائع  %95الوضع الراىن للبنوؾ اجلزائرية دبا فيها البنوؾ العمومية ما تزاؿ هتيمن على      
د مالية لًتقية وسائل الدفع فالبنوؾ اجلزائرية كانت قد خرجت من تطهَت وقروض( ال يسمح بتخصيص موار 

مليار دوالر اجلزء ادلهم منها يتعلق بديوف ادلؤسسات  5Gمايل وإعادة رمسلة كلف خزينة الدولة أكثر من 
اتيجية العمومية وابلتايل تسيَت سيولتها بفعل تضخم الودائع فيها بينما البنوؾ اخلاصة فهي تفتقد إىل إسًت 

ظلو وتواجو دائما خطرا زلدقا هبا أال وىو التأميم لذا وجهت مواردىا ضلو أنشطة أكثر ضماان وأسرع رحبا 
 حىت كانت استخداماهتا مقتصرة على سبويل اقتناء السيارات من جهة والتجارة اخلارجية من جهة أخرى.

ما  دي األىداؼ ادلرجوة وؽلكن أف نذكررغم اإلصبلحات اليت مرت هبا ادلنظومة ادلصرفية إال أهنا مل تؤ  
 يلي:

واخلاص بنظاـ البنوؾ وشروط االقًتاض كمحاولة  G986.G8.G9الصادر بتاريخ  G2-86القانوف  -
إلصبلح النظاـ ادلصريف دبا يتوافق واإلصبلحات اليت مست ابقي ادلؤسسات العمومية واالقتصادية وترتب 

 عنو:
 حق االطبلع للبنوؾ على الوضعية ادلالية للمؤسسات قبل ادلوافقة على منح القرض.-
على ادلستوى ادلؤسسا ي أصبح اجلهاز ادلصريف يتكوف من البنك ادلركزي اجلزائري إضافة إىل مؤسسات -

 القرض ادلتخصصة.
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حًتاـ الكامل ف ىذه الوظائف تؤدي يف ظل االإعلى مستوى توزيع القروض وصبع ادلدخرات ف-    
 لؤلىداؼ ادلسطرة من طرؼ ادلخطط الوطٍت للقرض الذي يندرج يف إطار ادلخطط الوطٍت للتنمية.

والذي ىدؼ إىل استقبللية  G988.GG.G2ادلؤرخ يف  G6-88ابلقانوف  G2-86تعديل القانوف     
 البنوؾ وادلؤسسات ادلالية وتعديل قواعد التمويل.

غَت مبلئم للوضعية االقتصادية تواصلت اإلصبلحات ادلالية  G2-86وبعدما اتضح أف قانوف     
 هبدؼ زايدة فعالية نشاطها ورفع مردوديتها. G989وذبسدت يف منح البنوؾ استقبلليتها سنة 

ادلتضمن قانوف النقد والقرض والذي ىو  G99G.G4.G4ادلؤرخ يف  9G-GGصدور قانوف     
غيَتات جذرية يف تنظيم النشاط ادلصريف ومقاييس تصحيح استكماال لئلصبلحات السابقة مت إدخاؿ ت

الوضعية ادلالية للبنوؾ حيث مت إلغاء مبدأ التخصص وأصبح إبمكاف البنوؾ القياـ بكل أنواع العمليات 
 البنكية يف كل القطاعات االقتصادية وبذلك حصلت البنوؾ العمومية على نظاـ البنك الشامل.

إنشاء سوؽ مالية وتطوير السوؽ النقدية وتوسيع عملياهتا وربرير  ونص القانوف كذلك على ضرورة 
 معدالت الفائدة على الودائع والقروض بشكل كامل شلا أدى إىل ربقيق معدالت فائدة موجبة.

والذي يهدؼ أساسا إىل توسيع حجم العمليات ادلالية  2GG3تعديل قانوف النقد والقرض يف أوت  
لرغم من اإلصبلحات اليت شنتها الدوؿ إال أف النظاـ ادلصريف اجلزائري يبقى للبنوؾ والبعد عن التقنُت اب

بعيدا كل البعد عن األىداؼ ادلرجوة وىذا نتيجة ميزاتو اليت ىي دبثابة العائق األساسي لتكور ىياكلو اليت 
 نذكر منها:

G- 2وضعية مثقلة ابلديوف تقدر حبوايلG85 2ة مليار دج هناية السداسي األوؿ من سنGG8  وىي
 مستحقات البنوؾ على ادلؤسسات العمومية االقتصادية.

تقدمي خدمات مصرفية تقليدية ال تستجيب حىت ألبسط التطور احلاصل يف اجملتمع ففي الوقت الذي -2
خدمة لزابئنها فاف البنوؾ اجلزائرية ال تصل إىل مستوى  36Gتقـو فيو البنوؾ الدولية بتقدمي أكثر من 

 خدمة شلا يقلل من قدراهتا التنافسية وتنمية رأمساذلا. 4Gلدوؿ النامية وادلقدرة بػخدمات ابقي ا
 غياب التسويق البنكي.-3
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ضعف االدخار شلا يؤثر سلبا على تنمية موارد البنوؾ التجارية بسبب اطلفاض معدالت الفائدة وتوفر -4
رييب واالستفادة من تكاليف الفرصة االستثمارات ادلرحبة يف السوؽ السوداء ابإلضافة إىل التهريب الض

 مليار دج خارج الدائرة الرمسية للتداوؿ. 32GGالبديلة يف الدوائر غَت الرمسية حبيث ىناؾ 
 توسيع وامتداد اجملاؿ اجلغرايف شلا يعوؽ عملية التنسيق الداخلي وتبادؿ ادلعلومات بُت سلتلف اذلياكل.-5
يف ادلعامبلت البنكية حيث تتجاوز فًتة دراسة ملف طلب  ثقل اإلجراءات البَتوقراطية والتعقيدات-6

 قرض السنة يف معظم احلاالت كما أف ربصيل شيك من الشرؽ إىل الغرب يستغرؽ شهرا كامبل.
ضعف كفاءة األداء للعنصر البشري وعدـ قدرتو على استخداـ األساليب واألدوات ادلتطورة شلا اثر -7

وجود برامج جادة للتدريب والتطوير ويتجلى ذلك يف زبصيص عدد  على طريقة تسيَت البنوؾ يف ظل عدـ
ىاـ من ادلوظفُت لوظائف الدعم أي الوسائل العامة واحملاسبة واألمانة على حساب الوظائف العملياتية يف 
العبلقة مع الزابئن وتسيَت وسائل الدفع مع غياب بعض الوظائف اإلسًتاتيجية األساسية اليت سبكن البنك 

تأقلم مع مستجدات احمليط كدراسة متطلبات السوؽ رقابة التسيَت ابإلضافة إىل ذلك وجود عدد كبَت مع ال
من العماؿ مل يتلقوا تكوينا تقنيا معمقا بل رلرد تكوين ميداين ال يكفي عادة دلمارسة ادلسؤوليات ادلسندة 

 إليهم.
ف التكفل السليم ابلعمليات البنكية نقص الوسائل ادلادية مقارنة ابالحتياجات الفعلية شلا ػلوؿ دو -

 وزلدودية نظاـ اإلعبلـ اآليل غَت ادلتكيف وقليل الفعالية بفعل األوضاع االقتصادية الراىنة.
 التعامل مع ادلخاطر بطريقة تقليدية شلا يصعب عليها التصدي ألزمات مالية مفاجئة.-
طي شوط كبَت يف إعادة ىيكلة األطر لكن الدولة اجلزائرية سبكنت من خبلؿ إصبلحات متتالية من زب-

 ادلؤسسية والقانونية للنظاـ البنكي فهو يواجو ربدايت تولدت عن األوضاع ادلتغَتة ابستمرار والناذبة أساسا
 من العودلة وربرير األسواؽ ادلالية الدولية.

تحوالت اجلديدة وعلى وترتبط مقدرة ادلصارؼ اجلزائرية على النمو والتطور دبقدرهتا على مواكبة ال       
ادلنافسة ادلفتوحة يف رلاؿ اخلدمات وادلنتجات ادلصرفية واستخداـ التكنولوجيا احلديثة ونظم ادلعلومات 

وربصر أىم التحدايت اليت تواجو القطاع  وأتىيل اإلطارات البشرية واإلدارية وتطوير أساليب الرقابة.
 ت داخلية وأخرى خارجية:ادلصريف يف اجلزائر يف نوعُت أساسيُت علا ربداي

 ومن أعلها نذكر: :حتدايت داخلية-7-1
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صغر حجم البنوؾ فعلى الرغم من التطور الذي شهدتو البنوؾ اجلزائرية من حيث زايدة أصوذلا ورؤوس -
أمواذلا إال أهنا ال تزاؿ تعاين من صغر أحجامها مقارنة ابلبنوؾ العربية واألجنبية حيث أف االذباه السائد 

 و اندماج البنوؾ فيما بينها من اجل تقوية مكانتها وتعزيز كفاءهتا. اآلف ى
الًتكيز يف نصيب البنوؾ حبيث يتمثل ارتفاع درجة الًتكز يف استحواذ نصيب عدد قليل من البنوؾ على -

من إصبايل األصوؿ األمر  %95رلمل األصوؿ البنكية حيث سبتلك البنوؾ التجارية العمومية أكثر من 
من ادلنافسة ألنو يف مثل ىذه احلاالت يكوف دلمارسات بعض البنوؾ انعكاسات ىامة على أداء  الذي ػلد

 البنوؾ األخرى وتطوير الصناعة البنكية شلا يؤثر بدرجة جوىرية على أداء السوؽ.
الية ذبزئة النشاط البنكي لقد أدت السياسة التنموية ادلتبعة يف اجلزائر وادلرتكزة على زبصيص ادلوارد ادل-

بطريقة سلططة لتشمل سلتلف أوجو النشاط االقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة إىل خلق نوع من 
التخصص يف النشاط البنكي وىذا إباتحة القروض لقطاع معُت بذاتو وانعكس ذلك على ذبزئة النشاط 

بشكل عاـ أال وىي البنكي وما ترتب عنو من كبت العمل ابلية أساسية تعترب دبثابة زلرؾ النشاط البنكي 
ادلنافسة يف السوؽ ادلصريف وكذا تقليل احلوافز أماـ تلك ادلؤسسات لتنويع زلافظها ادلالية وتسيَت األخطار 

 ادلًتتبة عنها. 
ىيكل ملكية البنوؾ يتسم ىيكل ملكية اجلهاز ادلصريف اجلزائري ابدلساعلة الكبَتة للقطاع العمومي -

على إدارة وعمليات البنوؾ وقد اثر وجود ادللكية والسيطرة يف اذليكل  تصاحبو سيطرة كاملة ذلذا القطاع
ادلايل للمصارؼ على اسًتاتيجيات وعمليات ادلؤسسات البنكية بشكل كبَت وعلى الرغم من سياسة 
التقليل من نسبة ملكية القطاع العمومي يف البنوؾ وزبفيف قيود الدخوؿ اىل القطاع ادلايل وادلصريف إال أف 

مصرؼ سلتص سبتلك  G3اع العمومي ؽلتلك اجلزء األكرب يف اجلهاز ادلصريف حيث انو من بُت القط
 بنوؾ وىي األكرب حجما. 8السلطات العمومية 

ضعف كفاءة أنظمة ادلدفوعات تعاين أنظمة تسوية ادلدفوعات من ضعف كبَت األسلوب التقليدي -
ألسلوب اليدوي غالبا يف فحص ومعاجلة أدوات الدين ادلعموؿ بو يف إسباـ عمليات ادلقاصة وادلعتمد على ا

والقرض من خبلؿ سجل ادلقاصة ويزداد األمر حدة إذا تعلق إبجراء مقاصة بُت غرفها ادلتباعدة مكانيا شلا 
 يؤدي إىل عرقلتها لفًتة قد تطوؿ وانعكاس ذلك سلبا على ادلتعاملُت مع البنوؾ.  
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ض السابقة يف اجلزائر إىل تدىور ملحوظ يف نوعية زلافظ القروض القروض ادلتعثرة أدت شلارسات االقًتا-
وىو السبب الذي حد من مقدرة البنوؾ على أداء مهاـ الوساطة من خبلؿ تقليص السيولة ادلتوفرة لديها 

 وزايدة تكلفة عملياهتا.
يف التكنولوجيا  ضعف استخداـ التكنولوجيا والرقابة فيحتاج اجلهاز ادلصريف إىل زايدة مستوى االستثمار-

البنكية احلديثة وتطبيق األنظمة والربامج العصرية وذلك حىت يكوف قادرا على مواكبة ادلنافسة يف األسواؽ 
الداخلية واخلارجية كما أف استخداـ التكنولوجيا يزيد من سرعة التسوايت وزايدة الشفافية إذ يسمح بنشر  

من ثقة ادلستثمرين يف البنوؾ كما أف ادلنافسة الدولية  كافة ادلعلومات ادلوجودة يف أسرع وقت شلا يزيد
تتطلب وجود بياانت قابلة للمقارنة وفق معايَت موحدة وىذا يتطلب بدوره جهدا لتطوير قواعد الشفافية 

 ونشر البياانت والقوائم ادلالية بشكل مناسب جلذب ادلستثمرين األجانب.
اجلهاز ادلصريف إىل وجود سوؽ نقدية منظمة ومتطورة دلا  ضيق السوؽ النقدي األويل والثانوي إذ ػلتاج-

ذلا من أعلية ابلغة ال ؽلكن ذباىلها حيث يتم من خبلؿ اتمُت السيولة النقدية وتوفَت أدوات الدفع العصرية 
 للبنوؾ ومن خبلؿ ذلك تستطيع ىذه البنوؾ سبويل النشاط االقتصادي دبختلف قطاعاتو.  

دية من شلارسة رقابة فعالة على االئتماف والنقود يف االقتصاد وتقاس درجة وتتمكن كذلك السلطات النق
ظلو السوؽ النقدي بعدة مؤشرات أعلها احلجم الكلي للودائع تطور احلجم الكلي للقروض وتعدد وتنوع 

ديثة األصوؿ النقدية وادلالية وتعدد وتنوع البنوؾ ادلتعاملة يف السوؽ وقدرهتا على توفَت أدوات الدفع احل
والقياـ بعملية سبويل النشاط االقتصادي أبقل تكلفة شلكنة يف حُت يعترب السوؽ ادلايل سوؽ االدخار شبو 

 السائد واالئتماف طويل األجل.
والتعاوف بُت ادلصاحل  ضعف منظومة االتصاؿ التنظيمي بُت سلتلف ادلصاحل شلا يصعب من التنسيق-

 ناسبة ويف الوقت ادلناسب شلا سنعكس على عملية ازباذ القرار.بسبب صعوبة تدفق ادلعلومات ابلكمية ادل
وجود قيود قانونية وتتمثل يف رلموع نصوص قانونية وتشريعية والتعليمات التنظيمية اليت تؤطر النشاط -

ادلعدؿ  G6-88البنكي حيث تنعدـ االستقبللية والتعامل على أساس ادلردودية اليت نص عليها قانوف 
 .G2-86ف وادلتمم لقانو 

 نذكر: :خارجيةحتدايت  7-2



 

 طهراوي دمحم  &   بن كاملة دمحم عبد العزيز
 

 228 جملة NARAFE 2222، جوان 1، العدد 3 اجمللد                                  

 

ظاىرة العودلة وابألخص عودلة اخلدمات البنكية واليت تؤثر مباشرة على أداء البنوؾ اجلزائرية وذلا اغلابيات -
تتمثل أساسا ادلساعلة يف رفع حدة ادلنافسة يف ظل سوؽ بنكية مفتوحة تؤدي إىل ربسُت اخلدمات 

 للوصوؿ إىل ادلستوايت العادلية.   وتنويعها ورفع كفاءة ألداء البنوؾ
 ظاىرة اندماج البنوؾ.-
ظاىرة البنوؾ االلكًتونية وىي ربد للنظاـ ادلصريف اجلزائري حبيث تتميز ىذه البنوؾ بقدرهتا الفائقة على -

 تقدمي اخلدمات ادلصرفية يف أي وقت وبدوف انقطاع وأبي وسيلة كانت.
 خامتة: .8 

رية والصَتفة االلكًتونية آفاقا واسعة لكل األنظمة ادلالية وادلتعاملُت سواء فتحت وسائل الدفع العص     
أكانوا متدخلُت مباشرين أو وسطاء فكاف ىدفها مواكبة التطورات العصرية ودفو عجلة التنمية االقتصادية 

عامل فاف كانت ذلا مزااي فإهنا واجهت عراقيل يف بعض الدوؿ عسرت انتشارىا لدافع واحد ومشًتؾ ىو 
الثقة لكنها يف تطور مستمر زلاولة تعميم واكتساح كل ميادين استخدامها واف تعددت أشكاذلا وظلاذجها 

 فهي سبتاز ابحلداثة والبعد عن التعقيد زلدثة آاثر يف النظاـ ادلصريف وادلايل والعادلي.
ظاـ ادلصريف خاصة وكانت اجلزائر ضمن الدوؿ اليت انتهجت إصبلحات لنظامها ادلايل عامة والن     

زلاولة بذلك إعطاء ىذا األخَت ميزة عصرية وتنافسية مستعينة يف ذلك بتجارب دوؿ غربية والنتائج اليت 
مع صبلة من إجراءات  2GG3حققتها فقامت السلطات النقدية بتعديل قانوف النقد والقرض يف أوت 

تبٍت أدوات حديثة تسمح بًتقية النظاـ وتدابَت ازبذهتا بعده وىي تعمل جاىدة على مواصلة اإلصبلحات و 
ادلصريف ابعتباره إحدى الركائز األساسية لبلقتصاد واحملرؾ الرئيسي للتنمية ادلالية من خبلؿ انعكاساهتا 

 ادلالية االغلابية.
 وعلى ىذا األساس البد من السلطات النقدية وادلالية األخذ بعُت االعتبار التوصيات التالية:     

 شاملة لكل النظاـ ادلصريف هتدؼ لتشخيص الوضعية احلالية وفرص ترقيتها. اسًتاتيجيةو وضع خطة -
 اعتماد الصَتفة االلكًتونية كأسلوب أساسي يف جل ادلعامبلت االقتصادية.-
 تعميم استخداـ وسائل الدفع العصرية يف كل األجهزة ادلالية وادلصرفية.-
 لك عن طريق الثقة يف ادلصارؼ.زلاولة بعث الثقة يف ادلعامبلت ادلالية وذ-
 احلد من التعامبلت ابلسيولة النقدية والتشجيع على استخداـ الوسائل البديلة.-
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 إعطاء األولوية للدراسات ادلالية احلديثة واالستعانة ابخلربات والتجارب احمللية األجنبية.-
 تطورة وتكنولوجيا حديثة.العمل على إرساء قاعدة مصرفية متينة يف االقتصاد تقـو على أساليب م-
 فتح اجملاؿ لبلستثمار ادلايل وادلصريف وربريره من القيود وتشجيعو على االبتكار.-
 العمل على ترقية أداء البنوؾ اجلزائرية لتحقيق فعالية اقتصادية تسمح ببلوغ األىداؼ ادلخططة.-
ت من مسؤوؿ سبلى عليو رلموعة القياـ بدورات تكوينية دلسؤويل القطاعات ادلصرفية وتغيَت الذىنيا -

 إجراءات تدابَت وأوامر إىل مسؤوؿ بنكي مستقل ومتخذ لقرارات نتيجة لكفاءاتو وقدراتو العلمية.
 
 . قائمة املراجع:9
"البنوؾ الشاملة وتطوير دور اجلهاز ادلصريف" جامعة اإلسكندرية  2GGG عبد الفتاح رشدي صاحل -

 الطبعة األوىل.
 "تفنيات وسياسات التسيَت ادلصريف" ديواف ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر. 2GGG ؿفريدة خبزار يعد -
 "تقنيات البنوؾ" ديواف ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر. 2GGG الطاىر لطرش-
 "زلاضرات يف اقتصاد البنوؾ" ديواف ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر. 2GGG شاكر القزويٍت-
 ادلتعلق ابلنقد والقرض. G99G.G4.G4ادلؤرخ يف  9G-GGقانوف -
 .2GG3قانوف النقد والقرض ادلعدؿ يف أوت -
 "مدخل التحليل النقدي" ديواف ادلطبوعات اجلامعية اجلزائري. G996زلمود ضبيدات -

- Ahmed ALOUANI 2008, "Les réformes financières dans la région du 

MENA, une approche comparative: Cas de la Tunisie, l’Algérie, le Maroc 

et l’Egypte", Revue PANOECONOMICUS. 

- Amaira BOUZID 2006, "Les conditions préalables à la réussite des 

réformes financières au sein des pays émergents", Unité de recherche des 

entreprises et de production. 

- BERTHELEMY VAROUDAKIS ARISTOMENE, 1998 "Développement 

financier, réformes financières et croissance : une approche en données de 

panel", Revue Economique, volume 49, n°1. 

- Mohamed ACHOUCHE & Razika BELHABIB 2009, "Développement 

des systèmes financiers des pays du Maghreb et le financement des PME: 

une analyse comparative".  

- Noureddine ISMAIL 2008 "Réforme du marché financier en Algérie", 

Rapport annuel du COSOB. 
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- Samouel BEJI, 2006, "Ouverture financière et développement financier 

dans la région du bassin sud méditerranéen: Approche institutionnelle et 

calcul de seuils de développement", Revue d’université Paris XIII. 
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 : ملخص
وكومة زًمنا لبلؿ العقو  كالعبلقة ادلؤسسية بٌن البنك ادلركزم كاحلسب مفهـو استقبلؿ البنك ادلركزم اكت          

رباكؿ ىذه  . ك عليو، لسياسة النقدية للبنوؾ ادلركزية، مع التسارع الديناميوكي من قبل احلوكومات لتفويض ااأللًنة
من ادلقارابت القدؽلة إىل ادلقارابت  قياسها مؤشراتك  البنك ادلركزم يةاأل بيات ادلوجو ة حوؿ استقبلل مسحالورقة 

 .اجلديدة
 البنك ادلركزم، مؤشرات االستقبللية.كلمات مفتاحية: 

 JEL  :E52, E58 اتتصنيف
Abstract:  

The concept of central bank independence (CBI) and the institutional 

relation between central bank and government has gained momentum during 

the recent decades, with the dynamic acceleration by governments to delegate 

monetary policy to central banks. Therefore, this paper attempts to survey the 

existing literature on central bank independence and how it can be measured 

from old to new approaches. 
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 :مقدمة
( كالعبلقة ادلؤسسية بٌن البنك ادلركزم CBIاكتسب مفهـو استقبلؿ البنك ادلركزم )

لسياسة كاحلوكومة زًمنا لبلؿ العقو  األلًنة، مع التسارع الديناميوكي من قبل احلوكومات لتفويض ا
من الناحية  كاف الدافع كراء ىذه اخلطوة كل من ادلنطق النظرم كالتجرييب.ك .النقدية للبنوؾ ادلركزية

من الناحية أما  احلل األساسي لبلضلياز التضخمي للحوكومات. استقبلؿ البنك ادلركزم، يعترب النظرية
كانت قا رة على ربقيق  نك ادلركزماستقبلؿ البف البلداف اليت لديها نسبة أعلى من أ تبٌن، التجريبية

استقبلؿ البنك مستوايت تضخم أقل كربسٌن األ اء االقتصا م مقارنة بتلك اليت لديها  رجة أقل من 
كمقاييسو  استقبلؿ البنك ادلركزم، تناكؿ جزء متزايد من األ بيات قضية كبناءن على ذلك .ادلركزم

 كارتباطو دبتغًنات االقتصا  الوكلي.
 ىو إجراء معقد يعتمد على ترتيبات رمسية كغًن رمسية سلتلفة. تقبلؿ البنك ادلركزماس قياس إف

نب يركز على اجلوا استقبلؿ البنك ادلركزممعظم العمل التجرييب الذم سعى إىل ربديد  رجة لوكن 
يف ىذا  .،  كف اعتبار أف ادلسافة بٌن النظرية كالتطبيق ليست  ائمنا قصًنةالرمسية كالقانونية لبلستقبلؿ

الفعلي من لبلؿ  استقبلؿ البنك ادلركزممت زبصيص عد  زلدك  فقط من الدراسات لقياس الصد ، 
غًن  ، كمؤشر الضعف السياسي(.ثل كظيفة ر  فعل السياسة النقدية، كنسبة الدكرافمؤشرات سلتلفة )م

 .مت الطعن يف ىذه الدراسات لوكوهنا غًن موضوعية كغًن  قيقة نسبينا أنو
ك  البنك ادلركزم يةاأل بيات ادلوجو ة حوؿ استقبلل مسحرباكؿ ىذه الورقة ذلك ، يف ضوء 

كبل من جلانبٌن الرمسي ك   اليت تغطي من ادلقارابت القدؽلة إىل ادلقارابت اجلديدة مؤشرات قياسها
 الفعلي.

 
، يعترب ىذا ادلؤشر أكؿ زلاكلة لقياس استقبللية البنوؾ ادلركزية: Bade and Parkinمؤشر  (1

 Central Banks Laws and Monetaryقاـ هبا كل من اب  كابركٌن يف  راستهما 

Policy(1981) حيث قاما بدراسة العبلقة بٌن اخلصائص العامة للسياسة النقدية كالقوانٌن ،
-1951 كلة صناعية لبلؿ الفرتة  11اليت ربد  سلطة البنك ادلركزم، كمشلت  راستهم 
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كحسب ىذا ادلؤشر سبت  راسة  4،1-1ما ترتاكح بٌن ، كأيلذ ىذا ادلؤشر قي1975
العبلقة بٌن  رجة استقبللية البنك ادلركزم كاأل اء االقتصا م كفق معيارين كما ىو موضح يف 

 اجلدكؿ التايل:
 لالستقاللية. Bade and parkin: مؤشر 0اجلدول رقم 

 االجابة اسم ادلتغري
 (3ال ) (0نعم ) معيار االستقالل ادلايل

   احلوكومة توافق على ادلوازنة، كربد  ركاتب أعضاء رللس اإل ارة كتوزع األرابح. .1
، كربد  احلوكومة ركاتب أعضاء (ىا إىل احلوكومةير ـ تقار )يقدسلصصات ادلوازنة  رؼد  ادلصػل .1

 األرابح. كتوزع سالاجمل
  

   .د ىا القانوفػلموازنة كركاتب أعضاء اجمللس كزبصص الربح الذم  رؼ  ادلصػلد .3
   صص األرابح.ؼلموازنة كركاتب أعضاء اجمللس ك  رؼد  ادلصػل .4

   معيار االستقالل السياسي
   أعضاء رللس اإل ارة. مجيع تعيٌنك  رؼ، كادلسؤكلة عن إ ارة ادلصئيةالسلطة النها ياحلوكومة ى .1
   ادلركزم. رؼرللس إ ارة ادلص يف يال مسؤكؿ حوكوم .1
   ت اجمللس مقدمة من احلوكومة.يينا، لوكن كل تعئيةاالنه سياسيةىو السلطة ال رؼادلص .3
   ت اجمللس مقدمة بشوكل مستقل من احلوكومة.يينا، كبعض تعئيةىو السلطة النها رؼادلص .4

 .081، ص3300، ادلصدر: خورشيد جناة دمحم
ىذه التصنيفات حسب أتثًن ثبلث التيارات على قانوف  Bade and parkinحيث كضع 

 البنك ادلركزم:
 ؟لو السلطة السياسة النقدية النهائية )احلوكومة أك البنك ادلركزم( من 
 ىل يتم تعيٌن أغلبية اعضاء رللس ا ارة البنك ادلركزم بشوكل مستقل عن احلوكومة؟ 
  ىل ىناؾ مسؤكؿ حوكومي يف رللس ا ارة البنك ادلركزم أـ ال؟ كإذا كانت االجابة نعم، فهل

 ػلق لو التصويت؟
 ت الستقبللية البنوؾ ادلركزية:مستواي 4كمت استخبلص 

                                           
1
، "استقبللية ادلصرؼ ادلركزم كأثرىا يف فعالية السياسة النقدية يف سورية"، رسالة اعدت لنيل شها ة ادلاجستًن يف االقتصا ،  (2013) لورشيد صلاة دمحم 

 .92كلية االقتصا ، جامعة حلب، ص
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احلوكومة ىي السلطة النهائية للسياسة النقدية، كلديها مسؤكؿ يف رللس  األقل استقبلالن: .1
 إ ارة البنك كتعٌن مجيع أعضاء رللس اإل ارة.

احلوكومة ىي السلطة النهائية للسياسة النقدية، كال يوجد مسؤكؿ حوكومي  أقل استقبلؿ: اثين .1
 ك، كلوكن مجيع التعيينات يف رللس اإل ارة يتم بواسطة احلوكومة.يف رللس إ ارة البن

البنك ادلركزم ىو سلطة السياسة النقدية النهائية كمجيع تعيينات رللس  أكثر استقبللية:اثين  .3
 اإل ارة اليت تقـو هبا احلوكومة.

يف  البنك ادلركزم ىو سلطة السياسة النقدية النهائية كبعض التعيينات األكثر استقبللية: .4
 2 رللس اإل ارة تتم بشوكل مستقل عن احلوكومة.

، كذلك Bade and Parkinؤشر دل طويرت يعترب ىذا ادلؤشر :Alesina (1988)مؤشر  (1
ىذا ادلؤشر الرابع مدل اضطرار ، حيث يقيس ضافة مؤشر رابع للمؤشرات الثبلثة أعبلهإب

 البنك ادلركزم االئتماف ًنفو طريقة تىي اليت ك -سندات اخلزينةالبنك ادلركزم إىل شراء فائض 
3.للحوكومة

 

 Grilliيقدـ  استقبللية البنك ادلركزم، حيثأكثر مشوالن لػيعترب ىذا ادلؤشر  :GMTمؤشر  (3

فهرسنا يتضمن متغًنات أكثر تعوكس مدل  Tabellini (1991)ك Masciandaroك
لفرتة لبلؿ ا كلة متقدمة  18اموا بتطبيق ىذا ادلؤشر على استقبللية البنوؾ ادلركزية، فق

 15ىذا ادلؤشر تضمن ي ،البنك ادلركزم كالتضخماستقبللية لقياس العبلقة بٌن  1951-1989

متغًننا يعوكس االستقبلؿ السياسي كاالستقبلؿ االقتصا م. يتم تعريف "االستقبلؿ 
 إىل ا   استناBade and Parkin (1981 ،)السياسي" بشوكل أساسي، كما ذكر سابقنا يف 

: ما إذا كاف سيتم تعيٌن احملافظ كرللس إ ارة البنك من قبل احلوكومة، كما عوامل مثل عدة
إذا كاف شلثلو احلوكومة غللسوف يف رللس إ ارة البنك، كما إذا كانت موافقة احلوكومة على 
قرارات السياسة النقدية مطلوبة، كما إذا كاف يعد ىدؼ استقرار األسعار جزءنا صرػلنا 

                                           
2
 Parkin, M. (2013). Central bank laws and monetary policy outcomes: A three decade 

perspective (No. 2013-1). EPRI Working Paper., page: 2 
3
 Noha Farrag and Ahmed Kamaly (2007), “Measuring the Degree of Central Bank 

Independence in Egypt”, Working Paper No. 4, Faculty of Management Technology, German 

university in Cairo, p3. 
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يتم تعريف "االستقبلؿ االقتصا م" على أنو القدرة على ، ك دلركزمككاضحنا من قانوف البنك ا
القيد األكثر شيوعنا الذم يفرض على إ ارة ، ك استخداـ أ كات السياسة النقدية  كف قيو 

يقيس مؤشر ، حيث عجز احلوكوميلسبويل البنك ادلركزم ل السياسة النقدية ىو مدل
وكومة للعجز عن طريق الوصوؿ ادلباشر إىل االستقبلؿ االقتصا م ىذا مدل سهولة سبويل احل

 االئتماف من البنك ادلركزم.
 البنك ادلركزي. يةالستقالل GMT: مؤشر 3اجلدول رقم 

 االستقالل السياسي
 التسمية موضوع السؤال رقم السؤال

 زلافظ البنك ادلركزم ال يعٌن من قبل احلوكومة. 1

 تجاكز ًمس سنوات.يعٌن زلافظ البنك ادلركزم لفرتة ت 1 التعيني
 رللس ادلصرؼ ال يعٌن من قبل احلوكومة. 3
 يعٌن اجمللس لفرتة تتجاكز ًمس سنوات. 4
العالقة مع  ال يشرتط مشاركة شلثلو احلوكومة يف اجمللس. 5

 ليس ىناؾ حاجة دلصا قة احلوكومة على صياغة السياسة النقدية. 6 احلكومة

7 
نك ادلركزم لتحقيق استقرار االسعار كأحد أىدافو كجو  نص قانوين يؤكد على سعي الب

 القانون االساسية.
 كجو  نص قانوين يعزز موقف البنك ادلركزم يف حاؿ التنازع مع احلوكومة. 8

 االستقالل االقتصادي
 التسمية موضوع السؤال رقم السؤال

التمويل  االئتماف ادلباشر ال يقدـ للحوكومة بشوكل آيل. 1
النقدي للدين 

 لعاما
 يقدـ للحوكومة دبعدؿ فائدة السوؽ. االئتماف ادلباشر 1
 االئتماف ادلباشر مؤقت بشوكل صريح. 3
 االئتماف ادلباشر للحوكومة لو سقف رقمي زلد . 4
 البنك ادلركزم ال يشرتؾ يف السوؽ االكلية للدين العاـ. 5
أدوات  معدؿ اخلصم ػلد  آليا من قبل البنك ادلركزم. 6

سة السيا
 النقدية

 ادلصرؼ ادلركزم ليس موكبل ابإلشراؼ ادلصريف. 7

 093، ص3300،  خورشيد جناة دمحمادلصدر: 
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يركز ىذا ادلؤشر على االستقبللية القانونية ابعتبارىا  :Cukierman (0993) مؤشر (4
االستقبللية اليت سبنحها لو احلوكومة، كابعتبارىا أيضا  رجة التزاـ احلوكومة بتحقيق ىدؼ 

 استقرار األسعار، ىذا ادلؤشر مبين على ثبلث رلموعات كالتايل:

 Cukierman: مؤشر 3اجلدول رقم
رقم 
 ادلتغري

الوزف النسيب  كصف ادلتغًن
 للمتغًن

نقطة 
 االستقبللية

  CEO 1211زلافظ البنك ادلركزم  0
   عهدة احملافظ .أ  
 1  سنوات 8أكثر من   
 1275  سنوات 8-6بٌن   
 1251  سنوات 5  
 1215  سنوات  4  
 1  سنوات 4أقل من   
   من يعٌن زلافظ البنك ادلركزم .ب  
 1  رللس البنك ادلركزم  
 1275  رللس البنك ادلركزم كالسلطة التشريعية كالسلطة التنفيذية  
 1251  السلطة التشريعية  
 1215  السلطة التنفيذية  
 1  يةعضو أك عضواف من أعضاء السلطة التنفيذ  
   ج. اقالة زلافظ البنك ادلركزم  
 1  ال توجد شركط لئلقالة  
 1283  فقط ألسباب غًن سياسية  
 1267  حسب تقدير رللس ا ارة البنك ادلركزم  
 1251  حسب تقدير السلطة التشريعية  
 1233  الفصل غًن ادلشركط شلوكن من قبل السلطة التنفيذية  
 1217  تنفيذيةحسب تقدير السلطة ال  
 1  الفصل غًن ادلشركط شلوكن من قبل السلطة التنفيذية  
    . ىل يشغل زلافظ البنك ادلركزم مناصب ألرل؟  
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 1  ال  
 1251  من السلطة التنفيذية إبذففقط   
 1  ال توجد قاعدة سبنعو من تقلد منصب آلر  
  FP 1215صياغة السياسة النقدية  3
   السياسة النقدية؟من يقـو بصياغة  . أ 
 1  البنك ادلركزم لوحده  
 1266  ابدلشاركة بٌن البنك ادلركزم كاحلوكومة  
 1233  احلوكومة كالبنك ادلركزم ينصح فقط  
 1  البنك ادلركزم ليس لو أم رأم )احلوكومة دبفر ىا(  
   من لديو الوكلمة األلًنة يف حل النزاعات؟ . ب 
 1  دلوضحة يف القانوف كأىدافوالبنك ادلركزم، يف األمور ا  
احلوكومة، بشأف قضااي السياسة العامة غًن احملد ة بوضوح كأىداؼ   

 البنك أك يف حالة كجو  تعارض  الل البنك
 1281 

 1261  رللس مشرتؾ )البنك ادلركزم، السلطة التنفيذية، كالسلطة التشريعية(  
 1241  السلطة التشريعية، بشأف قضااي السياسة العامة  
السلطة التنفيذية يف قضااي السياسة، مع مراعاة اإلجراءات القانونية   

 كاالحتجاج احملتمل من قبل البنك ادلركزم
 1211 

 1  السلطة التنفيذية ذلا أكلوية غًن مشركطة  
   ج.  كره يف صياغة ميزانية احلوكومة  
 1  لو  كر فعاؿ  
 1  ليس لو  كر  
  1215 ركزمأىداؼ البنك ادل 0
استقرار األسعار ىو اذلدؼ الرئيسي الوحيد، كالبنك ادلركزم لديو   

 الوكلمة األلًنة يف حالة التعارض مع األىداؼ احلوكومية األلرل
 1 

 1281  استقرار األسعار ىو اذلدؼ الوحيد  
استقرار األسعار ىو ىدؼ كاحد، اضافة اىل أىداؼ متوافقة ألرل   

 تقر()مثل نظاـ مصريف مس
 1261 

استقرار األسعار ىو أحد األىداؼ، مع كجو  أىداؼ متضاربة، مثل   
 العمالة الوكاملة

 1241 
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 1211  ال توجد أىداؼ مذكورة يف تشريعات البنك ادلركزم  
 1  األىداؼ ادلعلنة ال تشمل استقرار األسعار  
   القيو  ادلفركضة على اإلقراض للحوكومة 1
  1215 اف للحوكومةحدك  تقدًن االئتم . أ 
 1  غًن مسموح بو  
% من ايرا ات 15مسموح بو، لوكن مع قيو  صارمة )مثبل   

 احلوكومة(
 1267 

% من ايرا ات 15مسموح بو، مع قيو  موكيفة )مثبل أكثر من   
 احلوكومة(

 1233 

 1  ال توجد حدك   
  1211 القيو  على القركض للحوكومة ابألكراؽ ادلاليةب.   
 1  سموح بوغًن م  
% من ايرا ات 15مسموح بو، لوكن مع قيو  صارمة )مثبل   

 احلوكومة(
 1267 

% من ايرا ات 15أكثر من  )مثبلمسموح بو، مع قيو  موكيفة   
 احلوكومة(

 1233 

 1  ال توجد حدك   
  1211 ج. شركط اإلقراض )االستحقاؽ، الفائدة، ادلبلغ(  
 1  البنك ادلركزم يتحوكم هبا  
 1267  لبنك ادلركزم ػلد ىا حسب التشريعات ادلوضوعةا  
 1233  ابالتفاؽ بٌن البنك ادلركزم كالسلطة التنفيذية  
 1  السلطة التنفيذية ربد ىا  
  1215  . ادلقرتضٌن من البنك ادلركزم  
 1  احلوكومة ادلركزية فقط  
 1267  مجيع مستوايت احلوكومة  
 1233  ؤسسات العامةمجيع مستوايت احلوكومة كادل  
 1  القطاع العاـ كاخلاص  
  12115  أظلاط القو  على القركض عند كجو ىاق.   
 1  احلدك  على مبلغ القرض موصوفة دبقاييس مطلقة  
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احلدك  على مبلغ القرض موصوفة دبقاييس رأس ادلاؿ أك لصـو   
 ألرل للمصرؼ ادلركزم

 1267 

 1233  فة حبصص من االيرا ات احلوكوميةاحلدك  على مبلغ القرض موصو   
 1  احلدك  على مبلغ القرض موصوفة حبصص من النفقات احلوكومية  
  12115 ك. مدة استحقاؽ القركض  
 1  أشهر 6يف غضوف   
 1267  لبلؿ سنة  
 1233  أكثر من سنة  
 1  ال توجد حدك  قانونية   
  12115 ز. أسعار الفائدة غلب أف توكوف:  
 1  عدالت السوؽدب القركض تتم فقط  
 1275  ىناؾ حد أ ىن للفوائد اليت تدفعها احلوكومة  
 1251  ىناؾ سقف للفوائد اليت تدفعها احلوكومة  
 1215  معدالت الفائدة غًن مذكورة  
 1  ال فائدة على االقرتاض احلوكومي من البنك ادلركزم  
راء أك بيع األكراؽ ادلالية ؾ. اموكانية أف ػلظر البنك ادلركزم ش  

 احلوكومية يف السوؽ األكلية؟
12115  

 1  نعم  
 1  ال  

 Alex Cukierman, Steven B. Webb, and Bilin ادلصدر: من اعداد الباحثني ابالعتماد على:

Neyapti, 1992 
 

 TURمؤشر آلر، يقيس سرعة تغيًن زلافظي البنوؾ ادلركزية  Cukiermanأضاؼ كما 

(Turnover Rate Of The Central Bank Governor) كيعرؼ ىذا ادلؤشر أبنو متوسط فرتة ،
احلوكم حملافظي البنوؾ ادلركزية، كيتم حساهبا بقسمة عد  من زلافظي البنوؾ ادلركزية لبلؿ فرتة معينة 

 4على عد  سنوات ىذه الفرتة.

                                           
4
 .79ص ،مرجع سابق، (3102) خورشيد نجاة دمحم 
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كذبعلو أكثر ادلنخفضة، يزيد من مسعة احملافظ  TURأف معدالت  Cukiermanكأضح 
مقاكمة للضغوطات احلوكومية كتعزز استقبللية البنك ادلركزم، اال أنو من انحية ألرل، قد يظل احملافظ 
لفرتة طويلة يف منصبو نظرا لضعفو يف مواجهة الضغوطات احلوكومية، كىذا ما قد يوكوف صحيحا 

( 1213ا )منخفضة جدا بشوكل استثنائي، مثل ايسلند TURابلنسبة للبلداف ذات معدالت 
 (.121( كادلملوكة ادلتحدة )1218( كالنركيج )1215كالدظلارؾ )

  "Pisha, A. (2011)  "Eurozone Indices   :مؤشرات منطقة اليورو (2
"مؤشرات منطقة  مساىا ستقبلؿ البنك ادلركزم اجلديدةمؤشرات الPisha (1111 )اقرتح 

. تتميز ادلؤشرات اجلديدة ادلنشأة دبزااي de-jure اليورك" ، ألهنا تستند أساسنا إىل التشريعات األكركبية
ا يف تقييم استقبللية البنك ادلركزم.  توحيد  اؽلوكنهىذه االلًنة أكثر من العيوب كقد توكوف مفيدة جدن

طريقة قياس استقبللية البنك ادلركزم للعديد من البلداف ، بناءن على القاعدة القانونية ادلتطورة 
ليس فقط يف بلداف االربا  النقدم  CBIوكن استخداـ ادلؤشرات لقياس للتشريعات األكركبية. ؽل

األكركيب ك كؿ االربا  النقدم األكركيب السابقة لبلنضماـ ، كلوكن أيضنا يف مجيع البلداف اليت تتوقع أف 
 تعتمد، ك  القيم ادلألوذة من صفر إىل كاحد ترتاكح تتمتع دبستول عاٍؿ من استقبللية البنوؾ ادلركزية.

سبت تسمية "مؤشرات  األكزاف على األعلية اليت ؽلنحها تشريع البنك ادلركزم األكركيب لقضااي سلتلفة.
 منطقة اليورك" األربعة ادلقرتحة بعد الشركط ادلسبقة لبلربا  النقدم األكركيب على النحو التايل:

 .ادلالية كادليزانية ستقبلليةك اال ،الشخصية ، االستقبلليةادلؤسسية، االستقبللية ظيفيةاالستقبللية الو 
 : منهجية مؤشر استقبللية البنك ادلركزم الوظيفية1-4اجلدكؿ 

 االستقبلؿ الوظيفي
 ادلعايًن كالبدائل ذات الصلة

 االكزاف ادلقرتحة القيمة ادلقرتحة
 اخليار الثاين اخليار االكؿ النقاط

I. 80 %70  اذلدؼ األساسي للبنك ادلركزم% 
   1 رارية األسعاراحلفاظ على استق .1
   0.66 احلفاظ على استقرار العملة احمللية .2
   0.33 احلفاظ على االستقرار ادلايل .3
   0 ال كجو  ذلدؼ معٌن يف القانوف  .4

II. 20 %30  األىداؼ الثانوية للبنك ادلركزم% 
   1 عم السياسات االقتصا ية العامة للببل ،  كف التعارض  .1
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 مع ىدؼ استقرار األسعار
   0.5 رار سعر الصرؼاستق .2
   0 ال توجد أىداؼ اثنوية للبنك ادلركزم .3

 
 : منهجية مؤشر استقبللية البنك ادلركزم ادلؤسساتية 2-4اجلدكؿ 

 االستقبلؿ ادلؤسسي
 ادلعيار كالبدائل ادلناسبة

القيمة ادلقرتحة 
 األكزاف ادلقرتحة ابلنقاط

I. 50  السياسة النقدية للبنك ادلركزم، الصياغة كالتنفيذ% 
  1 البنك ادلركزم يدرس كينفذ بشوكل مستقل السياسة النقدية .1
يلتـز البنك ادلركزم بسياستو النقدية كينفذىا، لوكن يف حالة التناقض غلب  .2

 على الربدلاف أف يقرر
0.66  

  0.33 يقـو البنك ادلركزم بتحديد كتنفيذ سياسة سعر الصرؼ .3
  0 وكنو مسؤكؿ عنهاال ؽلارس البنك ادلركزم السياسة النقدية كل .4

II. 25  استقبللية البنك ادلركزم لصياغة كتنفيذ السياسات األلرل% 
للبنك ادلركزم االستقبللية لصياغة كتنفيذ السياسات األلرل )السياسات  .1

 الثانوية(
1  

  0.66 البنك ادلركزم ال يقـو بصياغة السياسات الثانوية .2
  0.33 ياسات أسعار الصرؼالبنك ادلركزم يضع كينفذ السياسات النقدية كس .3
  0 البنك ادلركزم ػلد  نظاـ سعر الصرؼ دبوافقة من الربدلاف / احلوكومة .4

III. 25  مستول االعتما  على البنك ادلركزم أك الثأتًنات احملتملة األلرل% 
  1 التحرر من التعليمات أك التأثًنات احملتملة األلرل .1
  0.5 األلرل االعتما  على القواسم أك التأثًنات احملتملة .2
  0 ال يقـو البنك ادلركزم بصياغة سياسة سلتلفة .3

 
 : منهجية مؤشر استقبللية البنك ادلركزم الشخصية 3-4اجلدكؿ 

 االستقبللية الشخصية
 ادلعيار كالبدائل ادلناسبة

القيمة ادلقرتحة 
 ابلنقاط

 االكزاف ادلقرتحة
 اخليار الثاين اخليار األكؿ

I. ك ادلركزممدة كالية زلافظ البن    
 %10 %10  بدائل مقرتحة: 6 .1
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سنوات  8-5مدة كالية احملافظ يف االربا  األكركيب ترتاكح من  . أ
 )النقاط يتم احتساهبا ابلتناسب(:

 سنوات 5
 سنوات 6
 سنوات 7
 سنوات 8

 
 

0.63 
0.75 
0.88 

1 

  

   0.5 سنوات 8مدة كالية احملافظ أكثر من  . ب
   0 تسنوا 4مدة كالية احملافظ أقل من  . ت
    بدائل مقرتحة: 9أك  .2
سنوات )النقاط يتم احتساهبا  8اىل  1مدة كالية احملافظ من  . أ

 ابلتناسب(:
 سنة كاحدة 
 سنتٌن

 سنوات 3
 سنوات 4
 سنوات 5
 سنوات 6
 سنوات 7
 سنوات 8

 
 

0.13 
0.25 
0.38 

0.5 
0.63 
0.75 
0.88 

1 

  

   0.5 سنوات 8مدة كالية احملافظ أكثر من  . ب
II.  5 %10  ة تعيٌن زلافظ البنك ادلركزمإموكانية إعا% 

   1 ال يسمح إبعا ة التعيٌن  .1
   0.66 يسمح إبعا ة التعيٌن مرة كاحدة فقط .2
   0.33 ال تعليق على ىذه النقطة .3
   0 إعا ة التعيٌن مسموح هبا بدكف كضع حدك   .4

III. 5 %10  من يقرتح تعيٌن احملافظ% 
   1 ركزميتم االقرتاح من قبل رللس إ ارة البنك ادل .1
   0.75 يتم االقرتاح من قبل الربدلاف .2
   0.5 يتم االقرتاح من قبل اللجاف الربدلانية .3
   0.25 يتم االقرتاح من قبل رئيس الدكلة .4
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   0 يتم االقرتاح من قبل رللس الوزراء .5
IV. 5 %10  من يعٌن زلافظ البنك ادلركزم% 

   1 يتم التعيٌن من قبل رللس إ ارة البنك ادلركزم .1
   0.5 يتم التعيٌن من قبل الربدلاف .2
   0 يتم التعيٌن من قبل رللس الوزراء .3

V. 5 %5  توكوين رللس إ ارة البنك ادلركزم% 
   1 أعضاء رللس اال ارة 5-4يتوكوف من: زلافظ، انئب زلافظ،  .1
   0.5 يتجاكز توكوين رللس إ ارة البنك ادلركزم االقرتاح السابق .2
ركزم أعضاء، أك ىم أعضاء يف ال يضم رللس إ ارة البنك ادل .3

 احلوكومة أيضا.
0   

VI. مدة عضوية رللس إ ارة البنك ادلركزم    
 %10 %10  بدائل: 6يف حالة كجو   .1
مدة عضوية رللس إ ارة البنك ادلركزم يف حدك  االربا   . أ

 سنوات)النقاط يتم احتساهبا ابلتناسب(: 8-5األكركيب من 
 سنوات 5
 سنوات 6
 سنوات 7
 سنوات 8

 
 

0.63 
0.75 
0.88 

1 

  

   0.5 سنوات 8مدة عضوية رللس إ ارة البنك ادلركزم أكثر من  . ب
   0 سنوات 4مدة عضوية رللس إ ارة البنك ادلركزم أقل من  . ت
 %10 %10  بدائل مقرتحة: 9أك  .2
مدة عضوية رللس إ ارة البنك ادلركزم يف حدك  االربا   . أ

 لتناسب(:سنوات)النقاط يتم احتساهبا اب 8-1األكركيب من 
 سنة كاحدة 
 سنتٌن

 سنوات 3
 سنوات 4
 سنوات 5
 سنوات 6
 سنوات 7

 
 

0.13 
0.25 
0.38 

0.5 
0.63 
0.75 
0.88 
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 1 سنوات 8
   0.5 سنوات 8مدة عضوية رللس إ ارة البنك ادلركزم أكثر من  . ب

VII.  5 %10  إموكانية إعا ة تعيٌن رللس إ ارة البنك ادلركزم% 
   1 ارة البنك ادلركزمال يسمح إبعا ة تعيٌن رللس إ  .1
   0.66 ؽلوكن إعا ة تعيٌن رللس إ ارة البنك ادلركزم مرة كاحدة فقط .2
   0.33 مل تتم اإلشارة ذلذه النقطة .3
   0 ؽلوكن إعا ة تعيٌن رللس إ ارة البنك ادلركزم ببل حدك  .4

VIII. 5 %10  من يقرتح تعيينات أعضاء رللس إ ارة البنك ادلركزم% 
   1 ركزم أعضاء اجمللسيقرتح زلافظ البنك ادل .1
   0.75 يتم اقرتاح أعضاء رللس إ ارة البنك ادلركزم من قبل جلنة بردلانية .2
يتم اقرتاح أعضاء رللس إ ارة البنك ادلركزم من قبل زلافظ  .3

 البنك ادلركزم كرئيس الدكلة
0.5   

يتم اقرتاح أعضاء رللس إ ارة البنك ادلركزم من قبل رللس  .4
 بةالوزراء كرللي الرقا

0.25   

يتم اقرتاح أعضاء رللس إ ارة البنك ادلركزم من قبل رللس  .5
 الوزراء

0   

IX. 5 %10  من يعٌن أعضاء رللس إ ارة البنك ادلركزم% 
   1 يتم التعيٌن من قبل أعضاء رللس إ ارة البنك ادلركزم السابق .1
   0.75 يتم التعيٌن من قبل الربدلاف .2
   0.5 س الدكلةيتم التعيٌن من قبل الربدلاف كرئي .3
   0.25 يتم التعيٌن من قبل رئيس الدكلة .4
   0 يتم التعيٌن من قبل رللس الوزراء .5

X.  25 %10  ليارات اقالة احملافظ كأعضاء رللس اإل ارة% 
عدـ استيفاء عضو رللس اإل ارة لشركط أ اء مهامو أك ا انتو  .1

 بسوء السلوؾ اجلسيم
1   

 يتم فصل أعضاء رللس اإل ارة لػػػ: .2
 سوء سلوؾ جسيم

 االفتقار اىل النزاىة ادلهنية
 أشهر 6عدـ القدرة على أ اء مهامو ألكثر من 

 فعل اجرامي

0.66   
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 االفبلس
 عدـ اتباع قواعد رللس البنك ادلركزم كىي كما يلي: .3

 سوء سلوؾ جسيم
 عدـ القدرة على العمل 

 مرض
 افبلس

 بياانت كاذبة
  ارةالغياب غًن ادلربر عن اجتماعي رللس اال

0.33   

   0 ال يوجد معيار لعزؿ أعضاء اجمللس .4
XI. :20 %5  شركط عدـ التوافق لوكبار أعضاء رللس إ ارة البنك ادلركزم% 

يتعٌن على أعضاء رللس إ ارة البنك ادلركزم أ اء كاجباهتم على  .1
أساس التفرغ الوكامل كعدـ االطلراط يف أم مهنة ألرل، سواء  

االعفاء بشوكل استثنائي من قبل كانت مرحبة أك ال ما مل يتم 
 رللس إ ارة البنك ادلركزم 

1   

 عضو من رللس إ ارة البنك ادلركزم ال يتوافق مع: .2
التعيٌن أك االنتخاب للرائسة، الربدلاف، احملوكمة الدستورية، 

 احلوكومة
 عضوية يف حزب أك االنتماء السياسي

 ملوكية أك منصب ا ارم يف أحد البنوؾ التجارية

0.66   

 عضو من رللس إ ارة البنك ادلركزم ال يتوافق مع: .3
 التعيٌن / االنتخاب/ العضوية يف:

 ادلؤسسات العليا
 احلوكومة احمللية

 اربا  ذبارم
 ا رة بنك آلر

 كىم أيضا أعضاء غًن متوافقٌن كىم:
 ادلدين الصايف لوضع مصريف أك يف كقت انتظار احلوكم اجلنائي

0.33   

عدـ توافق أعضاء رللس إ ارة البنك ال توجد قواعد بشأف بنو   .4
 ادلركزم

0   
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 :منهجية مؤشر استقبللية البنك ادلركزم ادلالية كادليزانية4-4اجلدكؿ 

 االستقبللية ادلالية كادليزانية
 ادلعيار كالبدائل ادلناسبة

القيمة 
ادلقرتحة 
 ابلنقاط

األكزاف 
 ادلقرتحة

I.  40  مةاحملظورات/ احلدك  على االئتماف ادلباشر للحوكو% 
السحب على ادلوكشوؼ أك أم نوع آلر من التسهيبلت االئتمانية مع البنك ادلركزم األكركيب أك مع 
البنك ادلركزم الوطين لصاحل مؤسسات أك ىيئات اجملتمع اك احلوكومة ادلركزية أك السلطات اإلقليمية أك 

التعهدات العامة للدكؿ األعضاء احمللية أك غًنىا من اذليآت األلرل اليت ػلوكمها القانوف العاـ، أك 
 ككذلك الشراء ادلباشر منهم من قبل البنك ادلركزم األكركيب أك البنك ادلركزم الوطين ال كات الدين.

1  

II. 0.5 معينة ظركؼ ظل يف إال ، ادلباشر االئتماف ػلظر  
  0 ال توجد أحوكاـ بشأف االئتماف ادلباشر للحوكومة

   باشرةقيو  االئتماف احلوكومية غًن ادل
  1 ػلظر االئتماف غًن ادلباشر للحوكومة.   .1
  0.5 ال توجد أحوكاـ بشأف االئتماف غًن ادلباشر للحوكومة.   .2
  0 يسمح بشراء األكراؽ ادلالية احلوكومية يف السوؽ الثانوية. .3

III. 10  ملوكية ادليزانية كرأس ادلاؿ% 
  1 رأس ادلاؿ يف ملوكية البنك ادلركزم .1
  0.5 زم شللوؾ حصراين للدكلةرأس ماؿ البنك ادلرك .2
  0 رأس ماؿ البنك ادلركزم ىي ملوكية لاصة للمساعلٌن .3

IV. 10  إ ارة ميزانية البنك ادلركزم% 
  1 يتم إ ارة ميزانية البنك ادلركزم من قبل رللس اإل ارة أك رللس الرقابة على البنك. .1

  0.5 يتم ادلوافقة على ميزانية البنك ادلركزم من قبل الربدلاف
  0 احلوكومة يتم ادلوافقة على ادليزانية السنوية للبنك ادلركزم من قبل رللس

V. 10  زبصيص أرابح البنك ادلركزم% 
يتم زبصيص أرابح البنك ادلركزم لبلحتياطات العامة،  االستقبلؿ األكرب دليزانية البنك  .1

 ادلركزم ىو:
  

  0.1 ٪ أرابح سلصصة يف االحتياطات14٪ إىل 11من 
  0.2 ٪ أرابح سلصصة يف االحتياطات20إىل  ٪15من 
  0.2 ٪ أرابح سلصصة يف االحتياطات24٪ إىل 21من 
  0.3 ٪ أرابح سلصصة يف االحتياطات30٪ إىل 25من 
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  0.3 ٪ أرابح سلصصة يف االحتياطات34٪ إىل 31من 
  0.4 ٪ أرابح سلصصة يف االحتياطات40٪ إىل 35من 

   كىوكذا ...
VI. 10  ح ادلتبقية للبنك ادلركزمتوزيعات األراب% 
اقل استقبللية دليزانية  -يتم  فع األرابح ادلتبقية األكرب للبنك البنك ادلركزم إىل ميزانية الدكلة،  .1

 البنك ادلركزم ىي:
  

  0.9 ٪ يتم  فع األرابح ادلتبقية دلوازنة الدكلة14٪ إىل 11من 
  0.8 ة الدكلة٪ يتم  فع األرابح ادلتبقية دلوازن20٪ إىل 15من 
  0.8 ٪ يتم  فع األرابح ادلتبقية دلوازنة الدكلة24٪ إىل 21من 
  0.7 ٪ يتم  فع األرابح ادلتبقية دلوازنة الدكلة30٪ إىل 25من 
  0.7 ٪ يتم  فع األرابح ادلتبقية دلوازنة الدكلة34٪ إىل 31من 

   كىوكذا ...
VII. 10  تغطية لسارة البنك ادلركزم احملتملة% 

ر البنك ادلركزم تغطيها االحتياطات العامة كاالحتياطات اخلاصة،  أك عن طريق لسائ .1
 حساب إعا ة التقييم كما إىل ذلك

1  

لسائر البنك ادلركزم تغطيها االحتياطات العامة كاالحتياطات اخلاصة،  كالباقي من  .2
 ميزانية الدكلة

0.66  

  0.33 لباقي من  ادلوازنة العامة للدكلةتغطية لسائر البنك ادلركزم من االحتياطات العامة كا .3
  0 تغطية لسائر البنك ادلركزم فقط من ميزانية الدكلة .4

 

 Jiji T Mathew (2012)مؤشر  (6

يف ًمسة  CBIنشاء مؤشر جديد لقياس إببشوكل أساسي  Jiji T Mathew (2012) قاـ
ادلؤشر اجلديد  حساب مت كالتضخم. CBIكعشرين  كلة سلتارة كتفحص لصائص االرتباط ادلقرتح بٌن 

مسات  6مسة مؤسسية )يف القانوف كادلمارسة( للبنوؾ ادلركزية: 18 كمجموع للقيم العد ية ادلخصصة ؿ
ستقبلؿ ادلايل أك لبل 6 ؤلفرا  أك االستقبلؿ السياسي؛ كل 6الستقبلؿ السياسة النقدية ؛  سلصصة
وكل منها كتعطي قيمة رلمعة قصول ل 11لذ ىذه اجملموعات الثبلث قيمة قصول تبلغ أت ادلوازين.

لػ  (weighted index) اجلديد. ؽلوكن أيضنا تسمية ىذا ادلؤشر ابدلؤشر ادلوزكف CBIدلؤشر  36تبلغ 
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CBI  ىذا ادلؤشر  يسمى ، حيث يتم ترجيح السمات بشوكل غًن متساك. 36إىل  1دبقياس من
، ألف القيمة اجملمعة de-jure بدالن من مؤشر قانوين de-factoبشوكل أفضل كمؤشر فعلي أك كاقعي

تستند إىل ادلمارسات ادلؤسسية الفعلية )ادلعايًن( للبنوؾ ادلركزية كليس ابلضركرة ما ىو موكتوب يف قانوف 
اليت يتم كضعها  بناءن على تلك القوانٌن CBIىو تفسًن لػ  ادلؤشر ادلقرتح. كمن مث ، فإف البنوؾ ادلركزية

 Kamanga and  Chikonda .ارسات غًن ادلنصوص عليها يف القانوفيف ادلمارسة الفعلية كتلك ادلم

 الستقبللية ديدجنشاء مؤشر إل Jiji T Mathew (2012) بتبين نفس منهجية مؤشر اقام( 1117)   
للبنوؾ ادلركزية )سواء يف القانوف  مسة مؤسسية 18لبنك ادلركزم كمجموع للقيم العد ية ادلخصصة لػ ا

  .أك يف ادلمارسة(
 

يعترب ىذا ادلؤشر نتيجة تطوير  :TGMT (Trasformed GMT) (3302)مؤشر  (7
Damir Piplica (1115)  دلؤشرGMT  كحولو اىلTGMT (GMT زلوؿ ،)

، GMTكيتوافق ىذا ادلؤشر مع عدة نقاط مت التطرؽ اليها يف عدة  راسات سابقة )
Cukierman،Neumann)لبنك ادلركزم كرللس ، كاليت تتعلق إبجراءات تعيٌن كاقالة زلافظ ا

ا ارتو كمدة كاليتهم، إضافة اىل شركط  عم السياسة االقتصا ية للحوكومة ككضع ادليزانية 
كمسؤكلية البنك أماـ الربدلاف كشفافية عملو، كابلتايل كانت أىم إضافات ىذا ادلؤشر كما 

 يلي:
ع التنفيذم ، الفر GMTال يتم تعيٌن احلاكم من قبل احلوكومة أك الرئيس )بدكف رئيس يف ‐

 (Cukiermanكالتشريعي يف 

 (Cukierman، كأكثر يف GMTيتم تعيٌن احلاكم دلدة تزيد عن أربع سنوات )ًمس يف ‐

، ال توجد GMTال يتم تعيٌن كل اجمللس من قبل احلوكومة أك الرئيس )بدكف رئيس يف ‐
 (Cukiermanأحوكاـ يف 

جد أحوكاـ يف ، ال تو GMTيتم تعيٌن اجمللس ألكثر من أربع سنوات )ًمس يف ‐
Cukierman) 

، أحوكاـ للمحافظ GMTإهناء كالية احملافظ كاجمللس ليست سياسية )ال توجد أحوكاـ يف ‐
 (Cukiermanكليس جمللس يف 
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، كال GMTيتمتع احلاكم كأعضاء اجمللس بوكفاءة مهنية كألبلقية عالية )ال توجد أحوكاـ يف ‐
 (Cukiermanتوجد أحوكاـ يف 

ركزم أفضل مقارنة ابدلؤسسات ادلالية األلرل )ال توجد سلصصات الظركؼ ادلالية يف البنك ادل ‐
 (Cukierman، كال توجد سلصصات يف GMTيف

، فقط أحوكاـ GMTال يوجد شلثلوف إلزاميوف للحوكومة يف رللس اإل ارة )نفس الشيء يف ‐
 (Cukiermanاحلاكم يف 

، شلاثل يف GMTموافقة احلوكومة على السياسة النقدية ليست إلزامية )نفس الشيء يف ‐
Cukierman) 

، كال توجد GMTال يدعم البنك ادلركزم السياسة االقتصا ية احلوكومية )ال توجد أحوكاـ يف ‐
 (Cukiermanأحوكاـ يف 

، كال توجد GMTيشارؾ البنك ادلركزم بنشاط يف إنشاء ادليزانية )ال توجد سلصصات يف ‐
 (Cukiermanسلصصات يف 

الستقرار النقدم ىو ىدؼ أساسي )نفس الشيء يدعي البنك ادلركزم أف احلفاظ على ا ‐
 (Cukierman، شلاثل يف GMTيف

سبنح األحوكاـ القانونية قوة للبنك ادلركزم يف حالة النزاع مع احلوكومة )نفس الشيء  ‐
 (Cukierman، شلاثل يف GMTيف

، كال توجد أحوكاـ يف GMTالبنك ادلركزم مسؤكؿ أماـ الربدلاف )ال توجد أحوكاـ يف ‐
Cukierman) 

، كال توجد GMTيلتـز البنك ادلركزم ابإلببلغ ابنتظاـ عن أنشطتو )ال توجد أحوكاـ يف ‐
 (Cukiermanسلصصات يف 

ادلتعلقة ابلتمويل  GMTاخلمسة األكىل الستقبللية مؤشر ىذا ادلؤشر على ادلتغًنات  كأبقى
ركزم يف تنفيذ سياسة لبنك ادلستقبللية اجديد يتعلق اب، كأ لل متغًن النقدم للدين العاـ  كف تغيًن

فتم استبعا ه فيما يتعلق بطلب مراقبة البنك ادلركزم إلعطائو ككالة لاصة معتمدة، ، أما سعر الصرؼ
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استقبللية البنك ادلركزم  مؤشروف يوكتضاربة حوؿ ىذا األمر، كنتيجة لذلك، سادلراء نظرا لآل
 االقتصا م على النحو التايل: 

، شلاثل يف GMTليست تلقائية )نفس الشيء يف التسهيبلت االئتمانية ادلباشرة  ‐
Cukierman). 

، شلاثل يف GMTالتسهيل االئتماين ادلباشر بسعر فائدة السوؽ )نفس الشيء يف  ‐
Cukierman). 

 .(Cukierman، شلاثل يف GMTالتسهيل االئتماين ادلباشر مؤقت )نفس الشيء يف  ‐

 .(Cukierman، شلاثل يف GMTالتسهيل االئتماين ادلباشر دببلغ زلدك  )نفس الشيء يف  ‐

، نفسو يف GMTال يشارؾ البنك ادلركزم يف السوؽ األكلية للدين العاـ )نفس الوقت يف  ‐
Cukierman). 

يتمتع البنك ادلركزم بسيا ة كاملة يف تنفيذ سياسة سعر الصرؼ )كما ىو احلاؿ يف  ‐
GMTأحوكاـ يف  ، ال توجدCukierman). 

، GMTيتصرؼ البنك ادلركزم يف أ كات السياسة النقدية ذات الصلة )ال توجد أحوكاـ يف  ‐
 .(Cukiermanكال توجد أحوكاـ يف 

  Jasmine, M. Fouad and others (3309:) اتمؤشر  (8

اح إجراءات توسيع األ بيات ادلوجو ة حوؿ استقبللية البنك ادلركزم من لبلؿ اقرت ا ادلؤشر اكؿ ىذػل
ادلعلن  جديدة الستقبللية البنك ادلركزم. كىي تصمم مؤشرين: أحدعلا يعاجل استقبلؿ البنك ادلركزم

Jur الفعلي  البنك ادلركزم كاآللر يقيم استقبلؿFacto يفوؽ اإلجراءاف اإلجراءات التقليدية .
يتضمن ادلؤشر  ،ادلموكنة ؛ أكالن، ادلؤشراف أكثر مشولية من حيث الرتتيبات ادلؤسسيةمن عدة جوانب

القانوين العديد من اجلوانب ادلتعلقة ابستقبلؿ البنك ادلركزم اليت مل توكن رلمعة سابقنا يف مؤشر 
موحد، أم االستقبلؿ ادلايل، كالقيو  ادلتعلقة ابالئتماف غًن ادلباشر للحوكومة، كادلساءلة كالشفافية. 

لقياس استقبللية البنك ادلركزم الفعلية )أم نسبة ادلؤشر الفعلي ادلؤشرات الرئيسية احلالية  يشمل
الدكراف، مؤشر الضعف السياسي ككظيفة ر  فعل السياسة النقدية( ابإلضافة إىل ادلتغًنات اجلديدة،  
كمقرض كظيفة ادلبلذ األلًن، كاستقبللية رللس إ ارة البنك ادلركزم، كاالستقبلؿ ادلايل الذم مل يتم 

السابقة تقريبنا. اثنينا، يسمح كبل ادلؤشرين دبستول أعلى من الدقة حيث تضمينو يف مجيع الدراسات 
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يشتمبلف على جوانب ؽلوكن تدكينها دبوضوعية مع احلد األ ىن من الذاتية. اثلثان، يغطي ادلؤشراف 
نفس مسات استقبللية البنك ادلركزم لتسهيل قياس االضلراؼ بٌن مستول االستقبلؿ القانوين 

الفعلية اليت  ب استقبللية البنك ادلركزمإىل جانب ذلك، فإنو ػلد  جوان مركزم.كالفعلي ألم بنك 
غلب تعزيزىا لتتوافق مع الدرجة القانونية لبلستقبللية. كألًننا، مت تقدًن  ليل مفصل لرتميز متغًنات 

 لية.ادلقياسٌن يف الورقة للسماح بتوكرار قياس  رجة استقبللية أم بنك مركزم يف الدراسات ادلستقب

 
 كالتايل:   Jur استقبلؿ البنك ادلركزم حبوكم القانوف كيبىن مؤشر

 Jasmine, M. Fouad and others (Jur): ادلؤشر ادلقرتح األول لـــــــ 2اجلدول رقم 
 النقطة اخلصائص القانونية ادلعايًن ادلتغري

اف
هد

األ
 

عار
ألس

ار ا
تقر

 اس
دؼ

ى
 

 1 ياستقرار األسعار ىو اذلدؼ الوحيد كالرئيس
 1275 استقرار األسعار كهدؼ كاحد مع أىداؼ ألرل  كف إعطاء أكلوية

 125 استقرار األسعار اىل جانب أىداؼ متضاربة ألرل
 1215 األىداؼ غًن مذكورة

 1 األىداؼ ادلعلنة ال تشمل استقرار األسعار

ات
ياس

الس
غة 

صيا
 

دية
النق

سة 
سيا

ة ال
ياغ

ص
 

 1 البنك ادلركزم كحده
 1275 من البنك ادلركزم كاحلوكومة كل

 125 يشارؾ البنك ادلركزم مع احلوكومة، كلوكن لو أتثًن ضئيل
 1215 ينصح البنك ادلركزم فقط احلوكومة

 1 احلوكومة كحدىا

ت؟
زاعا

 الن
حل

يف 
ئية 

لنها
طة ا

لسل
يو ا

 لد
من

 

 1 يف القضااي احملد ة بوضوح يف القانوفالسلطة النهائية للبنك ادلركزم 
ال يتضمن أم  القانوفلوكن  ،البنك ادلركزم مستقل فيما يتعلق بتحقيق ىدفو

 حوكم يتعلق بتسوية النزاع
1283 

القرار النهائي مرتكؾ جمللس ؽلثل أعضاؤه البنك ادلركزم كالتنفيذيوف كاذليئات 
 التشريعية )ؽلوكن أف يشمل أيضنا الرئيس( كلوكن بطريقة شفافة

1267 

 125 ي مرتكؾ للسلطة التشريعية القرار النهائ
 1233 القانوفالسلطة النهائية بشأف قضااي السياسة غًن احملد ة بوضوح يف ذلا احلوكومة 
السلطة النهائية يف مجيع قضااي السياسة كلوكنها زبضع لئلجراءات ذلا احلوكومة 

 القانونية الواجبة كاالحتجاج احملتمل من قبل البنك ادلركزم
1217 
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 1 سلطة غًن مشركطة على قضااي السياسةذلا وكومة احل

كجو  شرط 
 ذباكز

 1 ػلظر على احلوكومة ذباكز البنك ادلركزم
مسموح بو دبوجب قواعد صارمة )يف حاالت استثنائية لفرتة زلدك ة بعد موافقة 

 (الربدلاف
125 

 1 ذباكز غًن مشركط شلوكن حسب السلطة التقديرية للحوكومة

فظ
احملا

 

شر 
صب

 ادلن
كط

 

 1 سنوات(  5يتجاكز الدكرة االنتخابية )أم أكثر من 

 125 نفس الدكرة االنتخابية
 1 أقل من الدكرة االنتخابية أك حسب تقدير ادلعٌن

يٌن
التع

 ة 
إعا

ت 
ماال

احت
 

 1 غًن مسموح 
 1267 ؽلوكن إعا ة تعيٌن كاحد فقط ابإلضافة إىل ادلوعد األكؿ

 1233 بنك ادلركزم أم بند يتعلق إبعا ة التعيٌنال يتضمن ميثاؽ ال
 1 يسمح ميثاؽ البنك ادلركزم إبعا ة تعيٌن احملافظ  كف حدك 

ظ؟
حملاف

ٌن ا
ن يع

م
 

ترتيب حق النقض ادلز كج، حيث يتم ترشيح رللس إ ارة البنك ادلركزم كيعٌن 
 الرئيس أك اذليئة التشريعية

1 

 1283 بنك ادلركزميتم التعيٌن حصرا من قبل رللس ال
يتم التعيٌن من قبل رللس يتألف من أعضاء من رللس إ ارة البنك ادلركزم 

 كالتنفيذيٌن كاذليئات التشريعية 
1267 

 125 يتم التعيٌن حصرا من قبل السلطة التشريعية
 1233 يتم التعيٌن حصرا من قبل الرئيس

 1217 بشوكل مجاعي )أم رللس الوزراء( يتم التعيٌن حصراين من قبل السلطة التنفيذية
 1 يتم التعيٌن حصرا من قبل بعض أعضاء السلطة التنفيذية

صل
الف

 

 

ُيسمح ابلطر  فقط ألسباب ال تتعلق ابلسياسة )أم العجز أك لرؽ القانوف أك 
 سوء السلوؾ( دبوجب حوكم احملوكمة أك زلوكمة مستقلة.

1 

لسياسة )أم العجز أك لرؽ القانوف أك سمح ابلطر  فقط ألسباب ال تتعلق ابيُ 
 سوء السلوؾ( بعد موافقة كل من ادلرشح كادلعٌن يف عملية من لطوتٌن

1283 

 1267 ُيسمح ابلطر  كفقنا لتقدير رللس البنك ادلركزم
 125 غلوز الفصل دبوجب السلطة التشريعية التقديرية

 1233 ُيسمح ابلطر  كفقنا لتقدير الرئيس
 1217 ح ابلطر  كفقنا لتقدير احلوكومة ألسباب تتعلق ابلسياسةُيسم

 1ُيسمح ابلفصل غًن ادلشركط كفقنا لتقدير احلوكومة أك ميثاقها كال يتضمن شرط 
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 الفصل

رط 
ش

صب
ادلنا

ويل 
ت

 

 

 1 ػلظر على احملافظ تويل أم منصب آلر يف احلوكومة أثناء توليو ادلنصب 
يل أم منصب آلر يف احلوكومة ما مل أتذف السلطة ال ُيسمح للمحافظ عمومنا بتو 

 التنفيذية
125 

ميثاؽ البنك ادلركزم ال ؽلنع احلاكم من شغل مناصب ألرل يف احلوكومة، أثناء 
 كجو ه يف منصبو

1 

زي
دلرك

ك ا
البن

ارة 
 إد

س
جمل

 

صب
 ادلن

ركط
ش

 

 1 سنوات( 5يتجاكز الدكرة االنتخابية )أم أكثر من 
 125 بيةنفس الدكرة االنتخا

 1 أقل من الدكرة االنتخابية أك حسب تقدير ادلعٌن

ا
يٌن

التع
 ة 

إعا
ت 

ماال
حت

 

 1 غًن مسموح 
 1267 ؽلوكن إعا ة تعيٌن كاحد فقط ابإلضافة إىل ادلوعد األكؿ

 1233 ال يتضمن ميثاؽ البنك ادلركزم أم بند يتعلق إبعا ة التعيٌن
 1 التعيٌن ببل حدك يسمح ميثاؽ البنك ادلركزم إبعا ة 

م؟
ركز

ك ادل
 البن

 ارة
س إ

 رلل
عٌن

ن ي
م

 

ترتيب حق النقض ادلز كج، حيث يتم ترشيح زلافظ البنك ادلركزم كيعٌن الرئيس 
 أك اذليئة التشريعية

1 

 1275 يتم التعيٌن حصرا من قبل السلطة التشريعية
 125 يتم التعيٌن حصرا من قبل الرئيس

 1215 من قبل السلطة التنفيذية بشوكل مجاعي )أم رللس الوزراء( يتم التعيٌن حصراين 
 1 يتم التعيٌن حصرا من قبل بعض أعضاء السلطة التنفيذية

 ارة
 اإل

لس
ء رل

ضا
 أع

 من
ضو

م ع
زؿ أ

ع
 

ُيسمح ابلطر  فقط ألسباب ال تتعلق ابلسياسة )أم العجز أك لرؽ القانوف أك 
 مة مستقلةسوء السلوؾ( دبوجب حوكم احملوكمة أك زلوك

1 

ُيسمح ابلطر  فقط ألسباب ال تتعلق ابلسياسة )أم العجز أك لرؽ القانوف أك 
 سوء السلوؾ( بعد موافقة كل من ادلرشح كادلعٌن يف عملية من لطوتٌن

1283 

 1267 ُيسمح ابلطر  كفقنا لتقدير رللس البنك ادلركزم
 125 غلوز الفصل دبوجب تقدير السلطة التشريعية

 1233 ُيسمح ابلطر  كفقنا لتقدير الرئيس
 1217 ُيسمح ابلطر  كفقنا لتقدير احلوكومة ألسباب تتعلق ابلسياسة

ُيسمح ابلفصل غًن ادلشركط كفقنا لتقدير احلوكومة أك ميثاقها كال يتضمن شرط 
 الفصل

1 

رط 
ش

دـ 
ع لتوا
ا  فق

 1كجو ىم يف ػلظر على أعضاء اجمللس شغل مناصب ألرل يف احلوكومة أثناء 
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 ادلوكتب
ال غلوز ألعضاء اجمللس شغل مناصب ألرل يف احلوكومة أثناء كجو ىم يف 

 منصبو، ما مل أيذف الفرع التنفيذم
125 

ال ؽلنع ميثاؽ البنك ادلركزم أعضاء اجمللس من شغل مناصب ألرل يف احلوكومة 
 أثناء كجو ىم يف ادلوكتب

1 

س 
 رلل

وين
توك

نك
الب

 

 1 أك القطاع اخلاص )ابستثناء كزير ادلالية  كف حق التصويت( ال سبثيل للحوكومة
 125 ادلشاركة احلوكومية ادلباشرة مع حقوؽ التصويت

 1 مشاركة احلوكومة كالقطاع اخلاص مباشرة مع حقوؽ التصويت

ومة
حك

ن لل
تما

االئ
لى 

د ع
قيو

 

قيو  على 
السلف 

)اإلقراض 
غًن 

 ادلضموف(

 1 زلظورة
٪ من اإليرا ات احلوكومية على مدل السنوات الثبلث 15أك مبلغ نقدم زلد  

 السابقة
1267 

٪ من اإليرا ات احلوكومية على مدل السنوات الثبلث 15ؽلوكن أف تتجاكز 
 السابقة أك جزء من النفقات احلوكومية

1233 

 1 لاضعة للمفاكضات بٌن البنك ادلركزم كاحلوكومة

شر
ادلبا

غًن 
اف 

ئتم
 اال

يو 
ق

 

 1 ئتماف غًن ادلباشر للحوكومةػلظر اال

ال قيو  على السوؽ الثانوية، كلوكن تفرض قيو  على السحب على ادلوكشوؼ من 
 البنوؾ العامة

125 

 1 ال قيو  على االئتماف غًن ادلباشر

لوف
حملتم

ف ا
ضو

قرت
ادل

 

 1 فقط احلوكومة ادلركزية
 1267 سيةاحلوكومة ادلركزية كحوكومة الوالية ككذلك التقسيمات السيا

 1233 احلوكومة ادلركزية كحوكومة الوالية كالتقسيمات السياسية كادلؤسسات العامة
 1 كل القطاع العاـ كالقطاع اخلاص

نك
ف الب

تما
  ائ

حدك
 

 1 ادلعرفة يف ادلبلغ النقدم ادلطلق
 1267 نسبة مطلوابت البنك ادلركزم أك رأس ادلاؿ

 1233 نسبة اإليرا ات احلوكومية
 1 نسبة اإلنفاؽ احلوكومي

ض
قرك

ؽ ال
حقا

است
 

 1 أشهر 6لبلؿ 
 1267 لبلؿ سنة كاحدة

 1233 أكثر من سنة
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 1 ال يوجد حدك  قانونية عليا عند استحقاؽ القركض

أسعار 
الفائدة على 

 القركض

 

 1 أسعار الفائدة ىي أسعار السوؽ
 1275 ال ؽلوكن أف توكوف أسعار الفائدة أقل من حد أ ىن

 125 ال ؽلوكن أف تتجاكز أسعار الفائدة سقف معٌن 
 1215 أم ػلد ىا البنك ادلركزم

 1 على عدـ كجو  فائدة على االقرتاض احلوكومي  القانوفينص 
شاركة يف ادل

السوؽ 
األكلية 
لؤلكراؽ 
ادلالية 

 احلوكومية

 

 1 ؤلكراؽ ادلالية احلوكوميةػلظر على البنك ادلركزم قانوانن ادلشاركة يف السوؽ األكلية ل
 125 البنك ادلركزم غًن زلظور، كمع ذلك، فإف نشاطو يف السوؽ األكلية تقديرم

ال يتضمن ميثاؽ البنك ادلركزم أم بند يتعلق دبشاركة البنك ادلركزم يف السوؽ 
 األكلية لؤلكراؽ ادلالية احلوكومية

1 

وظيفة 
ادلقرض 
 األخري

 

مقرض 
كظيفة ادلبلذ 

 ًناألل

 

 1 يقدـ البنك ادلركزم قركض الطوارئ ادلنظمة قانوان، مع حدك  ادلبالغ

 125 يقدـ البنك ادلركزم قركضا طارئة منظمة قانوان،  كف حدك  للمبلغ

 1 يطبق البنك ادلركزم سياسة تقديرية للقركض الطارئة

دلايل
ل ا

قال
الست

ا
 

زم
ادلرك

ك 
 البن

ماؿ
س 

ة رأ
لوكي

م
 

 1 زم شللوؾ للبنك ادلركزم رأس ماؿ البنك ادلرك
 1275 سبتلك احلوكومة أقل من نصف رأس ماؿ البنك ادلركزم

 125 سبتلك احلوكومة أكثر من نصف رأس ماؿ البنك ادلركزم
 1215 سبتلك احلوكومة كل رأس ماؿ البنك ادلركزم

 1 ؽلتلك القطاع اخلاص رأس ماؿ البنك ادلركزم

من ػلد  
ادليزانية 
ة الداللي

للبنك 

ػلد  رللس إ ارة البنك ادلركزم كحده ادليزانية الداللية أك دبوافقة السلطة التشريعية 
 أك الرئيس 

1 

 1267 ربد  اذليئة التشريعية أك الرئيس فقط ادليزانية الداللية للبنك ادلركزم 
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 ادلركزم

 
 1233 ربد  السلطة التنفيذية فقط ادليزانية الداللية للبنك ادلركزم 

 1 ال ػلد  القانوف من ػلد  ادلوازنة الداللية للبنك ادلركزم

تغطية 
لسارة 
البنك 
ادلركزم 
 احملتملة

 

يتم تغطية اخلسائر ابالحتياطيات العامة أك االحتياطيات اخلاصة أك حبساب إعا ة 
 التقييم كالصنا يق الداللية األلرل 

1 

 125 ت العامة، كالباقي من ميزانية الدكلة يتم تغطية اخلسائر فقط من لبلؿ االحتياطيا
 1 يتم تغطية اخلسائر فقط من ميزانية الدكلة

ادل
ولية

سو
 

 

جية
خلار

بة ا
دلراق

ا
 

 1 ؽلثل البنك ادلركزم أماـ السلطة التشريعية

 125 ؽلثل البنك ادلركزم أماـ الرئيس

 1 ؽلثل البنك ادلركزم أماـ احلوكومة

ادلال
ت 

ياان
ق الب

دقي
ت

 ية

 1 يتوافق مع ادلعايًن الدكلية تدقيق لارجي
 125 فقط ادلراجع العاـ للحوكومة يراجع البياف ادلايل السنوم

يتم تقدًن البياانت ادلالية السنوية إىل مشرؼ البنك ادلركزم  كف اشرتاط رمسي 
 للتدقيق )التدقيق الداللي فقط(

1 

الوكشف 
عن 

البياانت 
 ادلالية

 

ملـز قانوان بنشر بياانتو ادلالية الدكرية إىل جانب ملخص أكثر البنك ادلركزم 
 توكرارا دلعلومات ادليزانية العمومية 

1 

 125 البنك ادلركزم ملـز قانوان بنشر بياانتو ادلالية مرة كاحدة فقط يف السنة
 1 ال يوجد نص صريح يف ميثاؽ البنك ادلركزم يتطلب اإلفصاح عن البياانت ادلالية

ال
افية

شف
 

 

نشر تقارير 
السياسة 
النقدية 
 كالتضخم

 

تقارير البنك ادلركزم ملـز قانوان بنشر تقارير  كرية )سنوية، نصف سنوية، شهرية( 
 عن العمليات النقدية، تقارير التضخم كأم معلومات مطلوبة 

1 

 125 البنك ادلركزم ملـز قانوان بنشر التقارير السنوية فقط
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 1  ملـز قانوان بنشر أم معلوماتالبنك ادلركزم غًن

سياسة 
الصرف 
 األجنيب

 

من يقـو 
 تهابصياغ

 1 البنك ادلركزم فقط 

 125 البنك ادلركزم مع احلوكومة 

 1 احلوكومة كحدىا
 Jasmine, M. Fouad and others (2019) اعتماد على: الباحثنيادلصدر: من اعداد 

ة كل ادلتغًنات الف االكزاف ادلخصصة لوكل متغًن تعوكس عا ة ما تستعمل األكزاف جلمع استقبللي
استقبللية البنك  معيار األعلية النسبية ك رجة التأثًن اليت يتمتع هبا ادلعيار األساسي من حيث مساعلتو يف

 ادلركزم، اال أنو نظرا ألف ادلؤشر جديد يتم حساب استقبللية كل متغًن كما يلي:

 
n.عد  ادلعايًن : 

iعيار.: نقطة ادل 
 كيتم حساب القيمة النهاية للمؤشر كما يلي:

 
j :ؽلثل كل من ادلتغًنات العشرة ادلدرجة يف ادلؤشر. 

البنك  استقبلؿ مؤشر يتمثل يف :Jasmine, M. Fouad and others (1119)ادلؤشر الثاين لػػػػػ 
ك  هبا ادلؤشر السابق. ربسب قيمة ىذا ادلؤشر بنفس الطريقة اليت ػلسب، حبيث  Facto الفعلي ادلركزم

 اجلدكؿ التايل يوضح موكوانتو:
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 Jasmine, M. Fouad and others  (Facto): ادلؤشر الثاين لـــــ 3اجلدول رقم 
 ادلنهجية النقطة اخلصائص القانونية ادلعايري ادلتغري

اف
هد

األ
 

رار 
ستق

ؼ ا
ىد

عار
ألس

ا
 

 استقرار األسعار ىو اذلدؼ الرئيسي للسياسة
ر   طريقة تطبيق 1

 الفعل من نوع اتيلور

 1 للسياسة الرئيسيذلدؼ استقرار األسعار ليس ا 

كجو  ىدؼ 
صريح 

للتضخم أك 
 األسعار

يوجد ىدؼ صريح يتم اإلعبلف عنو للجمهور، كالبنك 
ربليل ادلعلومات  1 ادلركزم ملتـز بو

الصا رة عن البنك 
ادلركزم خبصوص 
التضخم أك السعر 

 ادلستهدؼ

يوجد ىدؼ صريح للتضخم أك األسعار )أك يوجد ىدؼ ال 
 1 لوكن البنك ادلركزم ال يلتـز بذلك عمليا(

ات
ياس

الس
غة 

صيا
 

من يرسم 
السياسة 
 النقدية؟

ربليل سلوؾ البنك  1 البنك ادلركزم كحده
ادلركزم كقراراتو 

 النقدية
 125 كل من البنك ادلركزم كاحلوكومة

 1 احلوكومة كحدىا
سلطة ال دلن

النهائية يف 
نزاعات 
السياسة 
 النقدية؟

ربليل الرتتيبات  1 البنك ادلركزم لديو القرار النهائي
العملية ادلتبعة يف 

حالة كجو  تضارب 
 يف السياسة النقدية

ؽلوكن أف توكوف للحوكومة السلطة النهائية دبوجب قواعد 
صارمة كبطريقة شفافة )أم يف حاالت استثنائية لفرتة زلدك ة 

 قط بعد موافقة الربدلاف(ف
125 

 1 للحوكومة سلطة هنائية مع حدك  فضفاضة أك ببل حدك 

فظ
احملا

 

صب
 ادلن

ركط
ش

 

 سنوات( 5يتجاكز الدكرة االنتخابية )أم أكثر من 

حساب معدؿ  كراف  1 
 125 نفس الدكرة االنتخابية احملافظ

 1 أقل من الدكرة االنتخابية

 ة 
 إعا

الت
تما

اح
ال

يٌن
تع

 

ىل ىناؾ أم حالة  1 غًن مسموح
 125 ؽلوكن إعا ة تعيٌن كاحد فقط ابإلضافة إىل ادلوعد األكؿ إلعا ة تعيٌن احملافظ؟

 1 ؽلوكن إعا ة تعيٌن أكثر من كاحد

ظ؟
حملاف

ٌن ا
ن يع

م
 

ترتيب النقض ادلز كج الذم يتم دبوجبو ترشيح رللس إ ارة 
 1 ذليئة التشريعيةالبنك ادلركزم كتعيٌن الرئيس أك ا

ربليل اإلجراءات 
العملية ادلتعلقة 

 ابلتعيٌن

 
 1283 1283يتم التعيٌن حصرا من قبل رللس البنك ادلركزم 

 1267يتم التعيٌن من قبل رللس يتألف من أعضاء من رللس إ ارة 
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 1267البنك ادلركزم كالتنفيذيٌن كاذليئات التشريعية 
 125 السلطة التشريعية يتم التعيٌن حصرا من قبل

 1233 يتم التعيٌن حصرا من قبل الرئيس
يتم التعيٌن حصراين من قبل السلطة التنفيذية بشوكل مجاعي 

 1217 )أم رللس الوزراء(

 1 يتم التعيٌن حصرا من قبل بعض أعضاء السلطة التنفيذية

ظ؟
حملاف

لة ا
 إقا

طيع
يست

من 
 

 

م احملوكمة أك احملوكمة ُيسمح ابلطر  فقط من لبلؿ حوك
 ادلستقلة 

 
1 

ربليل اإلجراءات 
العملية ادلتعلقة 

 ابلفصل

 

ُيسمح ابلطر  دبوافقة كل من ادلرشح كادلعٌن يف عملية من 
 128 لطوتٌن

 126 يسمح ابلطر  بعد موافقة رللس إ ارة البنك ادلركزم
 124 غلوز الفصل بعد موافقة اذليئة التشريعية

 121 لفصل بعد موافقة الرئيسغلوز ا
 1 يسمح ابلطر  بعد موافقة ادلديرين التنفيذيٌن

صل 
الف

سي
سيا

ال
 

حساب مؤشر  1 ال ُيسمح ابإلقالة ألسباب سياسية 
 1 ُيسمح ابلفصل من اخلدمة السياسية الضعف السياسي

وافق
 الت

عدـ
رط 

ش
 

 ه ال يشغل احملافظ أم منصب آلر يف احلوكومة أثناء كجو 
 1 يف ادلوكتب

ىل احملافظ يشغل 
منصب يف احلوكومة، 

 بينما يف منصبو؟

 
 يشغل احملافظ منصبنا آلر يف احلوكومة، بينما يف ادلوكتب

1 
زي

دلرك
ك ا

البن
ارة 

 إد
س

جمل
 

صب
 ادلن

ركط
ش

 

حساب معدؿ  كراف  1 سنوات(  5يتجاكز الدكرة االنتخابية )أم أكثر من 
 اجمللس

 0.5 ةنفس الدكرة االنتخابي
 0 أقل من الدكرة االنتخابية

 ة 
 إعا

ات
وكاني

إم
لس

 اجمل
يٌن

تع
 

ىل ىناؾ أم حالة  1 غًن مسموح
 إلعا ة تعيٌن اجمللس؟

 0.5 ؽلوكن إعا ة تعيٌن كاحد فقط ابإلضافة إىل ادلوعد األكؿ
 0 ؽلوكن إعا ة تعيٌن أكثر من كاحد

س 
 رلل

عٌن
ن ي

م
ك 

 البن
 ارة

إ
م؟

ركز
ادل

 

لنقض ادلز كج الذم يعينو زلافظ البنك ادلركزم كيعٌن ترتيب ا
 1 الرئيس أك اذليئة التشريعية 

ربليل اإلجراءات 
العملية ادلتعلقة 

 1275 يتم التعيٌن حصرا من قبل السلطة التشريعية ابلتعيٌن
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 125 يتم التعيٌن حصرا من قبل الرئيس
بشوكل مجاعي  يتم التعيٌن حصراين من قبل السلطة التنفيذية

 1215 )أم رللس الوزراء(

 1 تم التعيٌن حصرا من قبل بعض أعضاء السلطة التنفيذيةي

رة؟
 إ ا

لس
و رل

عض
م 

زؿ أ
و ع

ؽلوكن
من 

 

ُيسمح ابلطر  فقط من لبلؿ حوكم احملوكمة أك احملوكمة 
 1 ادلستقلة 

ربليل اإلجراءات 
العملية ادلتعلقة 

 ابلفصل

كل من ادلرشح كادلعٌن يف عملية ُيسمح ابلطر  دبوجب موافقة  
 128 من لطوتٌن

 126 يسمح ابلطر  بعد موافقة رللس إ ارة البنك ادلركزم
 124 غلوز الفصل بعد موافقة اذليئة التشريعية

 121 غلوز الفصل بعد موافقة الرئيس
 1 يسمح ابلطر  بعد موافقة ادلديرين التنفيذيٌن

صل 
الف

سي
سيا

ال
 

حساب مؤشر  1 مح ابإلقالة ألسباب سياسيةال ُيس
لهم سياسيان  الضعف السياسي

ُ
 1 ُيسمح ابلفصل من العمل ادل

وافق
 الت

عدـ
رط 

ش
 

 ال يشغل أم عضو رللس إ ارة منصبو يف احلوكومة
ىل يشغل أم عضو  1

رللس إ ارة منصبنا 
 1 يشغل بعض أعضاء رللس اإل ارة موكتبنا آلر يف احلوكومة يف احلوكومة؟

ك 
 البن

لس
ن رل

وكوي
ت

زم
ادلرك

 
ال سبثيل للحوكومة أك القطاع اخلاص )ابستثناء كزير ادلالية 

ربليل توكوين رللس  1  كف حق التصويت(
اإل ارة كحقوؽ 

 125 ادلشاركة احلوكومية ادلباشرة مع حقوؽ التصويت التصويت
 1 مشاركة احلوكومة كالقطاع اخلاص مباشرة مع حقوؽ التصويت

قي
ومة

حك
ن لل

تما
االئ

لى 
د ع

و
 

يو 
ق

 
غًن 

ض 
إلقرا

ا
موف

مض
 

ربليل البياانت عن  1 ال تقدـ سلفا للحوكومة 
السلف ادلقدمة 

 للحوكومة
 125 يتم تقدًن السلف ضمن احلدك  ادلعتمدة قانوانن 

 1 يتم تقدًن السلف كلوكن تتجاكز احلدك  القانونية

موف
دلض

ض ا
إلقرا

ى ا
 عل

يو 
ق

 

 1 دلركزم للحوكومة اإلقراض ادلضموفال يوفر البنك ا
ربليل البياانت عن 

اإلقراض ادلورؽ ادلقدـ 
 للحوكومة

يوفر البنك ادلركزم للحوكومة اإلقراض ادلضموف ضمن احلدك  
 125 ادلعتمدة قانوانن 

يوفر البنك ادلركزم للحوكومة اإلقراض ادلضموف لوكنو ينتهك 
 1 احلدك  ادلعتمدة قانوان

و  
قي

لى 
ع ئاال اف 
سب

غًن  باش
ادل ربليل بياانت  1 ال يقدـ البنك ادلركزم االئتماف غًن ادلباشر للحوكومة. ر
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االئتماف غًن ادلباشر  125 يقدـ ائتماانن غًن مباشر ضمن احلدك  احملد ة قانوانن 
 1 يقدـ االئتماف غًن ادلباشر، لوكنو ينتهك القيو  احملد ة قانوانن  ادلقدـ للحوكومة

قرت 
ادل

ك 
 البن

 من
لوف

حملتم
ف ا

ضو
زم

ادلرك
 

 1 فقط احلوكومة ادلركزية

ربليل بياانت ائتماف 
البنك ادلركزم 

 دلختلف األطراؼ

احلوكومة ادلركزية كحوكومة الوالية ككذلك التقسيمات 
 1267 السياسية

احلوكومة ادلركزية كحوكومة الوالية كالتقسيمات السياسية 
 1233 كادلؤسسات العامة

ا 1 قطاع العاـ كالقطاع اخلاصكل ال
ض

قرك
ؽ ال

حقا
ست

 

حساب استحقاؽ  1 أشهر 6لبلؿ 
قركض البنك ادلركزم 

 للحوكومة
 125 لبلؿ سنة كاحدة

 1 أكثر من سنة

أسعار الفائدة 
 على القركض

 1 أسعار السوؽ
ربليل سعر الفائدة 
على قركض البنك 

 ادلركزم للحوكومة

ا كانت احلدك  القانونية زبتلف عن كما ىو زلد  قانونيا )إذ
 1267 أسعار السوؽ(

 1233 ينتهك احلدك  القانونية
 1 القركض بدكف فائدة

ادل
شارك

يف ا
ة 

لية 
ألك

ؽ ا
سو

ل
ومية

حلوك
ية ا

ادلال
ؽ 

ؤلكرا
ل

 
ال يشارؾ البنك ادلركزم يف السوؽ األكلية لؤلكراؽ ادلالية 

 1 احلوكومية 
ربليل بياانت 

لسوؽ ادلشاركٌن يف ا
يف السوؽ األكلية 

لؤلكراؽ ادلالية 
 احلوكومية

يشارؾ البنك ادلركزم يف بعض األحياف يف السوؽ األكلية 
 125 لؤلكراؽ ادلالية احلوكومية

 1 البنك ادلركزم مشارؾ نشط يف السوؽ األساسي
خري

 األ
رض

ادلق
فة 

وظي
 

بلذ 
ة ادل

ظيف
ض ك

مقر
لًن

األ
 

فقط للبنوؾ، مع حدك   يقدـ البنك ادلركزم قركض الطوارئ
، فإنو يتبع ىذه  زلد ة مسبقنا )إذا مت ربديد احلدك  قانوانن

 احلدك ، كإال، يتم تعيٌن احلدك  للتطبيق ادلسبق(
1 

ربليل بياانت قركض 
البنك ادلركزم الطارئة 

 للبنوؾ
 1 يتبع البنك ادلركزم سياسة تقديرية للقركض الطارئة

دلايل
ل ا

قال
الست

ا
 

س 
ة رأ

لوكي
م

ك 
 البن

ماؿ زم
ادلرك

 

ربليل البياانت  1 رأس ماؿ البنك ادلركزم شللوؾ للبنك ادلركزم
ادلتعلقة برأس ماؿ 

أسهم البنك ادلركزم 
 كادلساعلٌن الرئيسيٌن

 1275 سبتلك احلوكومة أقل من نصف رأس ماؿ البنك ادلركزم
 125 سبتلك احلوكومة أكثر من نصف رأس ماؿ البنك ادلركزم

 1215 احلوكومة كل رأس ماؿ البنك ادلركزمسبتلك 



 شييب عبد الرحيم، فار الذهب عبد اجمليد
 

 262 جملة NARAFE 2222، جوان 1، العدد 3اجمللد                                   

 

 1 ؽلتلك القطاع اخلاص رأس ماؿ البنك ادلركزم

لية 
دال

ة ال
يزاني

  ادل
ػلد

من 
م؟

ركز
ك ادل

للبن
 

ػلد  رللس إ ارة البنك ادلركزم كحده ادليزانية الداللية أك 
ربليل اإلجراءات  1 دبوافقة السلطة التشريعية أك الرئيس

يزانية العملية لوضع ادل
الداللية للبنك 

 ادلركزم

ربد  اذليئة التشريعية أك الرئيس فقط ادليزانية الداللية للبنك 
 125 ادلركزم

 1 ربد  السلطة التنفيذية فقط ادليزانية الداللية للبنك ادلركزم

زم 
ادلرك

ك 
 البن

سارة
ة ل

غطي
ت

ملة
احملت

 

اطيات يتم تغطية اخلسائر ابالحتياطيات العامة أك االحتي
 1 اخلاصة أك حبساب إعا ة التقييم كالصنا يق الداللية األلرل

ربليل القوائم ادلالية 
 للبنك ادلركزم

يتم تغطية اخلسائر فقط من لبلؿ االحتياطيات العامة، 
 125 كالباقي من ميزانية الدكلة

 1 يتم تغطية اخلسائر فقط من ميزانية الدكلة

ادل
ولية

سو
 

ارج
 اخل

راقبة
ادل

 ية

ربليل إجراءات  1 ؽلثل البنك ادلركزم أماـ السلطة التشريعية
 ادلساءلة العملية

 125 ؽلثل البنك ادلركزم أماـ الرئيس
 1 ؽلثل البنك ادلركزم أماـ احلوكومة

الية
ت ادل

ياان
ق الب

دقي
ت

 

مدقق لارجي مستقل أك جلنة تدقيق ابإلضافة إىل ادلدقق 
البياف ادلايل السنوم ادلطابق العاـ للحوكومة يقـو بتدقيق 

 للمعايًن الدكلية 
1 

ربليل القوائم ادلالية 
 125 فقط ادلراجع العاـ للحوكومة يراجع البياف ادلايل السنوم للبنك ادلركزم

يتم تقدًن البياانت ادلالية السنوية إىل مشرؼ البنك ادلركزم 
 1  كف تدقيق لارجي )تدقيق  اللي فقط(

الوكشف عن 
لبياانت ا

ادلالية للبنك 
 ادلركزم

ينشر البنك ادلركزم بياانتو ادلالية الدكرية جنبان إىل جنب مع 
ربليل القوائم ادلالية  1 ملخص أكثر تواتران دلعلومات ادليزانية العمومية

كادلنشورات اخلاصة 
 ابلبنك ادلركزم

 125 ينشر البنك ادلركزم ميزانيتو العمومية مرة كاحدة فقط
 1 لبنك ادلركزم ال يفصح عن بياانتو ادلاليةا

افية
شف

ال
 

نشر تقارير 
عن ادلتغًنات 

 النقدية

ربليل تقارير البنك  1 ينشر البنك ادلركزم تقارير  كرية عن ادلتغًنات النقدية
ادلركزم بشأف 
 ادلتغًنات النقدية

 ينشر البنك ادلركزم التقارير السنوية فقط
125 

 1  ينشر أم تقاريرالبنك ادلركزم ال
نشر تقارير 

 التضخم
ربليل تقارير التضخم  1 البنك ادلركزم ينشر تقارير التضخم

 1 البنك ادلركزم ال ينشر تقارير التضخم للبنك ادلركزم
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توقعات نشر 
لتضخم ل

كادلتغًنات 
 النقدية

ينشر البنك ادلركزم مذكرات توضيحية ابألرقاـ كاألرقاـ، إىل 
ربليل تقارير البنك  1 مات حوؿ النماذج ادلستخدمة يف التحليلجانب معلو 

ادلركزم بشأف 
التضخم كالتوقعات 

 النقدية
 ينشر البنك ادلركزم مذكرات موجزة بدكف أرقاـ كأرقاـ

125 

 1 ال ينشر البنك ادلركزم أم توقعات أك ربليبلت

شر
ة الن

ياس
ت س

غيًنا
ت

 

تو مع شرح يف نفس اليـو ينشر البنك ادلركزم تغيًنات سياس
 1 الذم تغًنت فيو السياسة

ربليل البياانت 
الصحفية للبنك 
ادلركزم بشأف 

 التغيًنات يف السياسة
 125 ينشر البنك ادلركزم فقط تغيًن سياستو،  كف تفسًن أك مربر

 1 ال ينشر البنك ادلركزم تغيًنات سياستو للجمهور

اإلفصاح عن 
زلاضر 

اجتماعات 
ة السياسة جلن

 النقدية

البنك ادلركزم ينشر زلاضر اجتماعات جلنة السياسة النقدية 
ربليل البياانت  1 مع تربير قرار اللجنة

الصحفية للبنك 
ادلركزم بشأف 

اجتماعات جلنة 
 السياسة النقدية

ينشر البنك ادلركزم زلاضر اجتماعات جلنة السياسة النقدية 
 125  كف أم مربر لقرار اللجنة

البنك ادلركزم ال ينشر زلضر اجتماعات جلنة السياسة 
 1 النقدية

نيب
ألج

ف ا
صر

ة ال
ياس

س
 

بص
ـو 

ن يق
م

 ؟هاغو 
 فقط البنك ادلركزم 

1 
ربليل سلوؾ البنك 

ادلركزم كقرارات سعر 
 الصرؼ

 البنك ادلركزم مع احلوكومة
125 

 احلوكومة كحدىا
1 

  Jasmine, M. Fouad and others (2019) اعتماد على: الباحثنيادلصدر: من اعداد 
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 :مالحظات ختامية
أكالن ، سيوكوف من ادلفيد  .قياس استقبللية البنوؾ ادلركزية للبحث ادلستقبلي حوؿ اتتقرتح الدراسة مسار  

على  ()ك اليت مت استعراضها يف ىذه الورقة قياس استقبللية البنوؾ ادلركزيةلػاحلديثة ادلقرتحة  ادلؤشرات تطبيق
إللقاء بعض الضوء على الوسائل  ،ة من االستقبلؿ ليجوة بٌن الدرجة القانونية كالفعبلداف سلتلفة كربديد الف

استقبللية البنوؾ اثنينا ، قد يوكوف من ادلثًن لبلىتماـ  مج الدرجة الفعلية من  .الفجوةىذه العملية لتقليل 
 استقبللية البنوؾ ادلركزيةقتصا  القياسي اليت تقدر العبلقة بٌن بدالن من الدرجة القانونية  يف ظلاذج اال ادلركزية

ظلوذجنا قواين  ةاجلديد قياس استقبللية البنوؾ ادلركزية اتقدـ مؤشر ت ،اثلثا.كأ اء االقتصا  الوكلي يف أم بلد 
كالعملي أف من ادلرغوب فيو ف الناشئة. الدكؿيف اقتصا ات البنوؾ ادلركزية للتنفيذ األمثل كتسلسل إصبلحات 

أكالن نوعنا من استقبللية السياسة النقدية لبنك إصللرتا مث االنتقاؿ الحقنا إىل ظلوذج بنك  ىذه الدكؿتتبىن 
فزة زلعلى أنو آلية  البنوؾ ادلركزية استقبلؿغلب النظر إىل  ك ىنا االحتياطي الفيدرايل لبلستقبلؿ السياسي.

من انحية  ر احلرية الوكافية لتعظيم أىداؼ السياسة النقدية.توف كنك ادلركزم عن الدكافع السياسية لعزؿ الب
ألرل ، فإف إ لاؿ آليات مساءلة متطورة للبنك ادلركزم من شأنو أف يساعد يف حل مشاكل تنسيق 

استمرار  مستقل ، مع ضماف الشعبية السياسية ك مركزم غًن السياسات كالعجز الدؽلقراطي لبنك
 ادلركزم.اإلصبلحات ادلؤسسية للبنك 
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Résumé 

L’objectif de cet article est l’évaluation des différents accords Bâlois 

imposés au niveau internationale aux banques par les autorités prudentielles 

dite comité de Bâle, afin d’éviter les crises ou au moins de les prévenir. 

La plupart des banques, que ce soit dans les pays développé ou en voie de 

développement comme l’Algérie, ont essayé d’appliquer les 

recommandations de l’accord de Bâle II ensuite de Bâle III après une 

exécutionstricte de l’accord Bâle I. Dans ce cadre, plusieurs interrogations 

sont posées, notamment, sur la situation des banques, les contraintes ou 

encore les raisons de la lenteur auprès des autorités monétaires pour 

l’application de l’accord de Bâle II. L’analyse de quelques indicateurs de 

solidité des banques (2000-2017)  nous a permis de faire ressortir que ces 

derniers sont en amélioration pour certains ratios come le ratio de solvabilité 

qui atteint 19,56% en 2017 , un recul important du ratio des créances non-

productives  jusqu’à 12,3% en 2017 contre 99,85%en 2000,… .Et en léger  

recul pour d’autres tels que, la part des dépôts du secteur public qui atteint 

40,1% en 2017  contre 87,7 en 2014, le ratio ROE  affiche une diminution 

les trois dernières années   de 23,5% en 2015 à 17,84% en 2017   suivant la  

chute du prix de pétrole , en résultant une crise interne, ….. 

 

Mots clés : les accords de Bâle, les banques algériennes, efficacité du 

secteur bancaire algérien 
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Abstract 

The purpose of this article was to evaluate the different Basel agreements 

imposed internationally to banks by the Prudential Basel Committee 

authorities in order to avoid crises or at least prevent them most banks from 

underdeveloped or developing countries development like Algeria we were 

trying to apply the recommendations of the ball rope 2 and then ball3 after a 

thin application of the string ball 1 in this context several questions are 

pratioroposed especially on the situation of Algerian bank compared to us 

neighbors and they are forced or the reasons for the slowness with the 

monetary authorities for the application of the agreement Basel 2 the 

analysis of some banks' soundness indicators (2000-2017) allowed us to 

point out that they are improving for someratios, such as the solvency ratio, 

which reached 19.56% in 2017, a significant decrease in the ratio of non-

performing loans to 12.3% in 2017 compared to 99.85% in 2000, .... And in 

slight decline for others such as, the share of public sector deposits that 

reached 40.1% in 2017 against 87.7 in 2014, the ROE ratio shows a 

decrease in the last three years of 23.5% in 2015 to 17.84% in 2017 

following the fall in the price of oil, resulting in an internal crisis. 

Key words: the Basel agreements, the Algerian banks, efficiency of the 

Algerian banking sector. 

JEL Classification : G21,G28 
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Introduction  

L’histoire des crises financière montre que le système  bancaire n’est 

pas à l’abri  de l’instabilité, que ce soit  le niveau de la croissance d’un pays. 

Elle est régulièrementconfrontée des problèmes. A titre d’exemple,  la crise 

de 1929 et  crise de Subprime, déclaré en 2008. En réponse à  la  grave  crise 

mondiale  de 1929 et d’autres crises, les autorités prudentielles ont mis en 

place des règles rigoureuses pour l’activité bancaire afin de renforcer la 

robustesse de son système. Ces normes, voire des obstacles, ont éliminépar 

l’application de la politique de libéralisation et de globalisation financière, 

au début de l’année Quatre vingt huit, qui est adopté par les autorités 

publiques,en raison de promouvoir la croissance économique. Il est donc 

impératif de protéger les déposants contre ces défaillances bancaires  qui 

peuvent conduire  à une crise systémique (Bhattacharya et Thakor,1993).La 

réglementation prudentielle
3
 est aujourd’hui au cœur du contrôle 

réglementaire des institutions financière. Elle se repose sur la définition de 

ratios de solvabilité visant à garantir des fonds propres adaptés parles 

établissements de crédit et les entreprises d’investissement. 

Le secteur bancaire algérien  n’est pas à l’abri des risques en tant 

qu’un intermédiaire financier. De l’indépendance jusqu’aujourd’hui, le 

système monétaire et financier Algérien a entretenu une évolution 

remarquable. Il a connu deux périodesimportantes:En premier temps, le 

système était enfermésous le régime de l’économie dirigée dont le but 

d’accélération du processus de développement économique est exécuté par 

le contrôle direct de l’Etat sur les ressources nationales. A la deuxième 

période, commencé en 1990, le système cherche l’ouverture extérieure de 

l’économie par l’application le premier accord de Bâle. 

Notre article traite une question très spécifique : Après l’évolution de 

l’application de réglementations prudentielles,quel est la relation entre 

l’application des normes prudentiels et le niveau de performance du 

système bancaire algérien ? 

                                           
3
 -Historiquement, La Banque des Règlements internationaux (Bank for International 

Settlements), à Bâle, a été créée en 1930 et se trouve être la plus ancienne des institutions 

financières internationales. Elle a servi à distribuer les financements de la reconstruction 

européenne. Aujourd’hui, on la surnomme «la banque centrale des banques centrales », 

puisqu’elle agit en tant que pivot pour les systèmes de transactions internationales et 

coordonne les actions des grandes banques centrales mondiales.  
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Afin de répondre à cette question, nous allons partager notre travail en 3 

axes : 

1- Le premier axe   parle sur les principales règles prudentielles élaborées par 

le comité de Bâle. 

2- Le deuxième axe parle sur la réalité de l’application des règles 

prudentielles par les banques algérienne. 

3- Le troisième axe parle sur l’effetde l’application des règles prudentielles  

par les banques algérienne à travers une étude analytique. 

 

1-le premier accord de Bale I : ratio Cooke 

Les grandes lignes de la réglementation bancaire ont été définies par le 

Comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires en 1988 

par des représentants des autorités bancaireset des banques centrales des 

paysdu G10.  Le but étantl’instauration d’un niveau minimal de fonds 

propres afin d’assurer la stabilité dusystème bancaire à l’échelle nationale et 

internationale. Ce ratio  préconise des fonds propres équivalents à au moins 

8% des engagements, lesquels doivent être pondérés en fonction de la nature 

des risques qui leur sont liés. 

Ratio Cooke    =    Fonds propres   /   risques pondérés       ≥   8% 

Durant la phase transitoire (de juillet 1988  jusqu’à la fin de 1992), les 

banques sont  dans un cas où il faut intégrer plusieurs amendements. Cette 

réforme  a poussé les banques à changer leurs méthodes d’évaluation du 

capital basées sur le risque où  elle laisse la possibilité aux banques 

d’utiliser des modèles internes basés sur les approches de Var  pour calculer 

leur risque de marché . Autrement dit, l’accord de bale I n’a pas pu contrôler 

le rythme élevé avec lequel  les techniques financières se sont développées,  

Ce qui  a poussé  les autorités de réglementation  à l’amendement  se 

l’accord initiale en 1996 en obligeant les banques  à  réaliser des fond propre  

pour couvrir le risque de marché surtout pour les produits dérivés. 

Le nouveau ratio devient donc : 

Σ (Capitaux propres) 

                                                                                                                 ≥ 8 %  

(risque de crédit + capital requis pour couverture du risque de marché) 
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Puis  le Comité de Bâle a engagé des travaux pour rénover 

profondément l’accord de 1988 et     définir un nouveau traitement en 

matière de fonds propres dit « Bâle II » en 2004. 

2-Grandes lignes et principales nouveautés de Bâle II 

En janvier 2001, le Comité de Bâle  propose une refonte de l’accord de 1988 

et un nouveau ratio de solvabilité dite  ratio Mc Donough. Cette nouvelle 

réglementation est apparue nécessaire du fait que les normes existantes en 

matière de fonds propres, celles du modèle «Bâle I» de 1988, ont été 

manifestement vidées de leur substance – principalement par les grandes 

banques internationales qui en ont exploité les lacunes et l’imprécision des 

normes d’évaluation des risques. Le nouveau ratio devient              

                   Fonds propres effectifs                            ≥ 8 %  

                    F Pr c + (F Prm+ F Pr o) .12, 5 

Cette réforme repose sur trois piliers : améliorer la méthode de calcul 

du niveau adéquat des fonds propres, mettre au point un processus de 

contrôle et renforcer la discipline du marché.Ces derniers  sont censés se 

renforcer mutuellement.  L’objectif ultime étant de produire une norme de 

fonds propres intégrant certains aspects pointus de la gestion des risques 

tout en préservant le principe d’un niveau minimum obligatoire de fonds 

propres.L’implémentation du Nouvel Accord de Bâle devait se faire en 

janvier 2005  et il comporte trois types de risque: le risque de crédit ; le 

risque de marché ; et le risque opérationnel.En dépit d'un contenu plus 

musclé que Bâle I et l’amélioration apportée pour la période 2007-2010, 

Bâle II n'a pu éviter le déclenchement et la propagation de la crise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Moussouni Habiba &  Bennaissa  Amina 
 

Vol 3, N° 1, June 2020                                    NARAFE  Review                               6 

Schéma 2-1 Les insuffisances révélées par la crise et les propositions Bâle III 

Insuffisancesidentifiées Propositions Bâle III 

Fondspropres des 

banquesinsuffisantsà la foisenquantité 

et enqualité 

Des exigences plus strictesentermes de qualité du 

capital et d’inclusiondans les 

fondspropresréglementaires 

Arbitrage réglementairemenant à un 

levier excessif à l’intérieur du 

système financier 

Introduction d’un ratio de levier qui n’est pas 

pondéré par les risqué 

Gestion interne inadéquate du risque 

de liquidité. 

Un nouveau standard de supervision pour le risque 

de liquidité 

Couverture insuffisante des risques 

du Trading book 

Augmentation des exigencesen capital 

réglementaireconcernant les risques de marché et le 

risque de contrepartie 

Développement du modèle 

“Originate-todistribute” favorisant la 

dispersion des actifs “toxiques 

Des exigences de capitauxréglementairesrenforcées 

pour les (re-)titrisations 

Effets pro-cycliques du cadre actuel 

de Bâle II 

Une recalibration du régime de Bâle II existant 

(approche IRB) et introduction d’un “coussin” en 

capital 

Risquesystémique et aléa moral pour 

lesinstitutions financiers (principe du 

“toobig to fail“) 

 

Une supervision plus étroite pour les banques à 

caractèresystémiqueUnecooperationinternationale 

entre les autorités de supervision 

Pratiquesd’encouragement et de 

remunerationrécompensantuneprise 

de risque excessive 

Les bonnespratiquesappliquées aux politiques de 

remuneration 

3  Vers une nouvelle norme bancaire mondiale : propositions du comité 

de Bâle  

La crise financière qui a fortement impacté l’économie mondiale ces 

dernières années a mis en évidence les faiblesses du cadre réglementaire 

applicable et la nécessité de mettre en place un nouveau système de 

régulation financière avec une réforme de la réglementation tant micro 

prudentielle que macro prudentielle. Dans ce contexte,et  afin de s’adapter à 

un environnement bancaire  incertain et volatil, le groupe des gouverneurs 

des banques centrales et les responsables du contrôle bancaire se sont 

fermement résolus à augmenter la qualité, la quantité et la convergence des 

exigences en fonds propres, à renforcer les normes internationales relatives 

à la liquidité, à décourager le recours trop fréquent à l’effet de levier, la 

prise de risque excessive et à réduire la procyclicité.Ce nouvel  accord  dite 
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Bâle III,  proposent d’augmenter fortement la qualité des fonds propres 

(toujours 8% jusqu’en 2015) avec des fonds propres Tiers One à 4.5% dès 

2013. Donc le passage de Bâle II à Bâle III   est présenté comme suite : 

 

 

       Graphique1 :      Fonds propres : seuils églementaires Bâle III 

                           14  _ 

                                                            Coussin de capital 

                           12   _ contraccyclique Tier 2  

  

                        10   _             coussin de                                                                              

Tier 1  

                                                 Conservation 

                            8    _                                                                                                             

CET ou 

Tier 2                                                  équivalent      

                            6    _                                                 Tier 1 en continuté 

                               D’exploitation     

4    _ common 

equity 

                            2     _    total                                     common equity Tier 1 

 Tier 1                                   Tier 1 - CET 

                                         6,0% 

Source : Autorité de contrôle prudentiel 

Pour être plus claire… 

o 2013 : Fonds propres à 8% des engagements dont 4.5% de Tier 

One 

o 2014 : Fonds propres à 8% des engagements dont 5.5% de Tier 

One 

o 2015 : Fonds propres à 8% des engagements dont 6% de Tier 

One 

o 2016 : Fonds propres à 8.625% des engagements dont 6% de Tier 

One 

o 2017 : Fonds propres à 9.25% des engagements dont 6% de Tier 

One 

2,5

% 

0-

2 ,5

% 

    2,0% 

   1,5% 

 

   4,5% 

    2,0% 

    1,5% 

 0-2,5% 

 

     

7,0% 
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o 2018 : Fonds propres à 9.875% des engagements dont 6% de Tier 

One 

o 2019 : Fonds propres à 10.5% des engagements dont 6% de Tier 

One 

4- La réalité de l’application de règles prudentielles par les banques 

Algériennes 

Le rôle des  banques en Algérie  et même  de  plusieurs pays 

émergents  et  en développement dans le financement  des investissements 

productifs  est  négatif en raison de l’absence  de marché financier. 

4-1 Les caractéristiques du système bancaire algérien de l’indépendance 

jusqu’au nos jours 

      Le système bancaire et financier algérien s’est constitué en deux étapes 

principales. La première étape a consisté en la mise en place d’un système 

bancaire national et la seconde en sa libéralisation vers le secteur privé, 

aussi bien national qu’étranger.Au  lendemain de son 

indépendance,l’Algérie parmi de nombreux pays en voie de développement  

s’est engagée dès les années soixante-dix, dans un processus de 

développement économique et social basé sur une socialisation graduelle de 

l’économie et une planification impérative dans le but  d’accélérer le 

processus de développement économique par l’exercice du contrôle direct 

de l’Etat sur les ressources nationales.On peut dire que le système monétaire 

et financier Algérien a connu une évolution remarquable où il a passé par 

deux (02) phases très importantes: 

La première phase, le système était considéré comme véritablement 

national, mais fermée sur lui-même sous le régime de l’économie dirigée. 

La deuxième phase, le système cherche à s’ouvrir de nouveau vers 

l’extérieur où  le fonctionnement du secteur financier s’est radicalement 

transformé ces dernières années.  

A fin de corriger  toute les déséquilibre qui touchaient le secteur bancaire 

sous l’effet conjugué  de la chute des recettes  pétrolières, l’Algérie  a 

effectué un accord avec le FMI en 1989 pour avoir le financement de leurs 

dette.    

Dans ce cadre, l’Algérie à l’instar de la plupart  des pays en 

développement, a engagé   à partir de 1990 des réformes financières assez 

profondes afin de  rendre le système bancaire plus compétitif et plus 
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rentable à l’ère de la globalisation. A cet effet, des réformes  économiques  

entamées dés 1990  se sont caractérisées par la promulgation  de différentes 

lois dont  la plus  pertinente  est  la loi de 90-10 relative au régime de 

monnaie et de  crédit qui  constitue un nouveau dispositif  législatif de 

soutien aux réformes  économiques,   a pour mission sans aucun doute, 

l’ouverture de l’activité bancaire au capital privé national et  étranger, et la 

libre détermination des taux d’intérêt bancaire par les banques sans 

intervention de l’Etat. 

     Afin de pallier aux  insuffisances de régulation  du secteur bancaire, les 

autorités monétaire ont été crée une nouvelle  ordonnance 03 /11 le 

26/08/2003,  dont le  but est   de consolider le système, de porter plus loin la 

libéralisation établie par la loi de 1990, de  renforcer la sécurité financière et 

d’ améliorer nettement le système de paiement et la qualité du marché… 

Mais, aprés la crise d’El Khalifa bank et de la BCIA le Mai et  Août 2003,  

les banques étrangères privées  sont devenues très réticentes pour traiter 

avec les  banques privées national et notamment les opérations du 

commerce extérieure . En plus, le risquedu   pays a augmenté chez certains 

organismes d’assurance de crédit compris la KOFACE parisienne
4
, et même 

la perte de confiance des agents Algériens du secteur bancaire privée, ce qui 

pousse   les autorités monétaire acréé une nouvelle ordonnance 03 /11 le 

26/08/2003. Ensuite, le secteur bancaire s’est engagé dans une mutation qui 

devrait se traduire par une bancarisation plus importante et par des 

opérations plus rapides.  

La modernisation peut s'accélérer par la mise en œuvre de partenariats 

avec les institutions bancaires et financières internationales à travers de 

promulgation dela loi de finance complémentaire pour 2009  qui représente  

l’origine du partenariat dans l’activité bancaire  où elle   instaure le 

partenariat comme modalité d’implantation des investissements étrangers. A 

ce titre, l’ordonnance n°10-04 du 26 août 2010 modifiant et complétant 

l’ordonnance n°03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, 

publiée dans le Journal officiel n°50 du 1er septembre 2010, renforce le 

contrôle exercé par l’État sur les banques privées et en reprend les 

dispositions pour les faire appliquer au secteur bancaire. 

                                           
4
- M Ghernaout, «  crises financières et faillites des banques  Algériennes : du choc 

pétrolier de 1986  à la liquidation  des banques El khalifa  et BCIA», édition  GAL 2004 P 

55   
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Au regard de toutes ces réformes, la Banque d’Algérie veut s’aligner sur les 

règles prudentielles du Comité de Bâle  diteaccords Bâlois. Ace titre, un 

Règlement de la Banque d’Algérie n° 11-08 du 28 novembre 2011 relatif au 

contrôle interne des banques et établissements financiers vise à aligner le 

système bancaire algérien su1r lesprocédures prudentielles et de surveillance 

de l’activité édictées par la Comité de Bâle sur leContrôle Bancaire et 

l’installation d’un  système de notation interne  généralisée à  toute les 

banques  à partir de cette année. 

4--2 positionnement du système bancaire algérien –Le niveau 

d’intermédiation bancaire 

En 2014, le secteur bancaire algérien se compose de 35 institutions 

financières, dont 20 banques commerciales. Plus précisément, Le système 

bancaire est constitué, à fin 2014, de vingt-sept (29) banques et 

établissements financiers ayant tous leur siège social à Alger.  

La majorité des banques sont publiques  et celles ayant un statut privé sont 

toutes sous contrôle étranger. 

Ces  dernières années,   le système bancaire algérien a connu une forte 

densification du réseau des banques et établissements financiers où il 

comptait une dizaine dans les années quatre-vingt-dix, et   actuellement  le 

nombre d’établissement,  de banques commerciales  et d’institutions 

financières  changent suivant la libéralisation du système bancaire 

algérien.De plus, le ratio actif/PIB  estdiminue, la hausse  du PIB du secteur 

hydrocarbures,  les crédits à l’économie des banques  y compris les créances 

non performantes rachetées par le Trésor par émission de titres (titres non 

échus)  représentent 9,8 % du produit intérieur brut hors hydrocarbures 

(9,8% % en 2015)…  

Toutes  ces indicateurs montrent que le niveau d’’intermédiation bancaire 

(l’évolution des indicateurs de l’approfondissement bancaire
5
 ) s’améliore 

progressivement, mais reste toujours en retard  par rapport aux nos voisins. 

4-3: L’adoption de  règle prudentielle par les banques Algérienne    

                                           
5
- L’approfondissement bancaire «BankingDepth» est appréhendé en littérature en se 

référant généralement à des indicateurs de mesure relatifs à l’activité de collecte de dépôts 

ou à la capacité du secteur bancaire à octroyer des crédits  qui  s’avère primordiale pour 

l’accélération de la croissance économique (Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2004), Beck, 

Levine et Loayza (2000). De même, la disposition des banques à prêter au secteur privé 

montre la maturité du système bancaire et sa capacité à canaliser l’épargne disponible vers 

des efficaces. 
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4-3-1 La réalité de l’application de Bâle I 

En Algérie,  la loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 confère une large 

autonomie à la Banque Centrale, désormais dénommée Banque 

d’Algérie.L'objectif de la promulgation de la loi sur la monnaie et le crédit 

N° 90-10 du 14.04.1990 était  de faire progresser les méthodes de travail du 

système bancaire et d'ouvrir le champ au capital privé national ou étranger 

pour s'y impliquer sous forme de détention de la propriété entière du capital 

de la banque privé ou sous la forme mixte de partenariat.D'un autre côté, 

cette loi  a accordé une attention aux règles prudentielles des  banques, et au 

manque de liquidité imputé l’excès d'utilisation des fonds dans des 

opérations à long terme. Malgré que le comité deBâleI a donné aux banques 

une période de transition de trois ans   pour se conformer à ce ratio de 

solvabilité,  la banque d’Algérie  n’a pas réussi,  où il a étendu le délai 

d’application par 5années
6
. Ce retard dans l’application était du en premier 

degré à la période de transition de l’économie algérienne (planification 

centralisée) vers une économie de marché libre.Effectivement, les banques 

algériennes ont pu  respecter les normes prudentielles en termes de l’accord 

de Bâle I comparativement aux autres pays du monde où  le coefficient de 

solvabilité a atteint19,56%en 2017 contre 18,86%en 2016 18.70% en 2015 

contre16% en 2014, 21% en 2013,  23,31% en 2010, 16,54% en 2008 et  

11,94% en 2001, et dépassant largement  le taux réglementaire de 8%.
7
 

4-3-2-  Bâle II dans le contexte  des banques  algériennes 

Le cabinet londonien indique que le système bancaire algérien est sorti 

relativement indemne de la récente crise financière internationale et se 

caractérise à la fois par sa rentabilité et une abondante liquidité, d’après le 

Fonds Monétaire International (FMI). La Banque d'Algérie introduira à 

partir de 2008 de nouvelles règles prudentielles appelées Bâle II plus 

strictes, notamment en matière de risque de crédit, ce qui permettra de 

consolider davantage la supervision bancaire, avec son volet d'échange 

d'informations et  avec les superviseurs des maisons mères des banques 

                                           
6
 Les banques algériennes était obligé  d’appliqué le ratio de solvabilité 1er  juillet 1995( 

après un retard de trois ans et demi par rapport  au délai d’application  fixé par le   comité 

de  Bale et que c’était en 1992 ) suite à l’instruction  n 94-74 du 29 novembre 1994, où ils 

ont commencé par 4% pour passé à 8% décembre 1999. 
7
 La banque d’Algérie, « Evolution économique et monétaire en Algérie-ChapitreVI : 

intermédiation et infrastructure bancaire »rapport annuel 2001,2006, 2010,2013 ,2014 
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étrangères installées en Algérie.A ce titre,  le Conseil de la monnaie et du 

crédit a promulgué, en décembre 2008, le nouveau cadre réglementaire 

portant sur le relèvement substantiel du capital minimum des banques (de 

2,5 milliards de dinars à 10 milliards de dinars), et établissements financiers 

(0,5 milliard de dinars à 3,5 milliards de dinars) jugé nécessaire pour leur 

permettre de faire face aux risques bancaires, y compris les risques 

systémiques. 

- Pilier I : une mise en œuvre  difficile 

Le pilier 1 de Bâle 2 traite des exigences minimales en matière de 

fonds propres. Il affine l’analyse des risques (en les divisant risque de crédit, 

risque opérationnel et risque de marché) et permet de s’assurer que les 

mesures du besoin en fonds propres d’un établissement bancaire reflètent le 

niveau de risque pris en compte dans le portefeuille. 

Plusieurs option pour calculer les exigences de fond propre ; pour les risque 

de crédit (méthode Standard, méthode  de base des notations internes et la 

méthode avancée des notations internes),  pour le risque de marché reste 

inchangé (méthode standard, méthode  des modèle internes) et pour le risque 

opérationnel (méthode de l’indicateur de Base, méthode Standard, méthode  

avancées). Les règles prudentielles en matière de supervision bancaire sont 

largement mises en œuvre.Après  une application  fine de la méthode 

standard dans les banques algériennes  en 2008 suivant la gestion des 

risques de crédit,   les autorités essaye après un retard de deux ans  

d’appliquer une autre méthode en termes de risque de crédit.  En 2011,  le 

système de notation interne élaboré selon les standards internationaux  est 

testé par  la Banque d’Algérie dans deux banques, une publique et l’autre 

privée, pour voir de manière pratique le mode d’application de la notation. 

Dans l’objectif d’assurer la stabilité du système bancaire algérien, le 

système de notation interne  sera appliqué à toutes les banques en 2013  et 

cela donnera une orientation plus opérationnelle à l’approche de risque de la 

supervision, vient en complément aux mesures prises antérieurement, du fait 

qu’il permet de classer les banques selon le niveau de leurs performances 

par rapport au niveau de leur maîtrise des risques, précise Mohamed 

Laksaci. 

Dès 2013, la vingtaine de banques activant en Algérie seront soumises 

à des normes de supervision bancaire et à un système de notation. Mohamed 

Laksaci, Gouverneur de la Banque d'Algérie estime quegrâce au règlement 
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portant une  augmentation des seuils minimums de capital pour les 

institutions et établissements financiers, les banques implantées en Algérie 

bénéficient d’une ration de solvabilité de plus de 24%, ce qui est très 

satisfaisant.  

La notation permettra de faire une évaluation précise de risques des banques  

et aidera notamment à fixer les taux d’emprunt sur le marché inter- bancaire 

qui seront établis en fonction de la solidité financière de chaque banque. A 

ce titre, Certains spécialistes se posent la question de la nécessité de créer 

une agence spécialisée  pour suivre une vingtaine de banques. Ce système 

vise en particulier à renforcer la capacité de détection précoce de la 

vulnérabilité des banques et établissements financiers afin de préserver la 

stabilité du système financier et à assurer la protection des déposants. Ce 

système inclut plusieurs indicateurs de solidité financière et des outils de 

contrôle et d’évaluation, dont le ratio de solvabilité, le rendement des fonds 

propres et des actifs ainsi que la gestion des liquidités et des risques 

bancaires. A cet effet, le gouverneur de la banque d’Algérie,  considère que 

la vingtaine des banques participant en Algérie  nationales et étrangères  

respectent largement les règles prudentielles dont notamment le ratio de 

solvabilité bancaire qui a atteint 24% à fin 2011.Concernant  la Centrale des 

risques de ménages
8
, déjà opérationnelle, elle sera modernisée et incluse 

dans une nouvelle infrastructure dès 2013, elle sera alors en mesure de 

recevoir les déclarations bancaires de tous les crédits quels que soient leurs 

montants. L’actuelle Centrale des risques ne déclare, par contre, que les 

crédits d’un montant supérieur à 2 millions de dinars. 

- pilier II: essaie de  renforcement du contrôle 

Le Pilier 2 de Bâle 2 traite des processus de surveillance prudentielle. 

Il permet de vérifier que les procédures internes aux banques sont 

                                           
8
- Conformément aux dispositions de l'article 98 de l'Ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 

relative à la monnaie et au crédit, la Banque d'Algérie a renforcé le dispositif mis en place 

pour la déclaration des crédits à la Centrale des Risques par les banques et établissements 

financiers. Les actions initiées entre 2004 et 2009 ont concerné l'implémentation d'un 

système de consultation "on line" au niveau des banques. Ce processus a été parachevé en 

2006 pour l’ensembledes banques. Au cours des exercices 2007-2008, la Banque d’Algérie 

a maturé le projet de création d’une nouvelle centrale des crédits aux particuliers qui 

devrait être un outil très utile pour le suivi des crédits aux particuliers et de l’évolution de 

leur endettement. Finalement, au cours de l’année 2008, il a été décidé d’implémenter  une 

nouvelle centrale globale des crédits aux entreprises 
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susceptibles d’évaluer le degré d’adéquation entre les fonds propres et les 

risques et fait intervenir les autorités de contrôle.La supervision est une 

activité permanente qui vise à protéger les déposants et les opérateurs 

économiques de même qu'à éviter les risques découlant d'une mauvaise 

gestion et/ou des engagements trop important.Avant la supervision  en 

Algérie  c’était assurée par une commission bancaire et malgré la 

promulgation de   nouvelles lois bancaires adoptées  dans d’autres pays 

d’Afrique, le degré et la qualité de la supervision   et de la régulation restent 

faible.A  travers de ce règlement on espérant  bien que  le niveau 

supervision et de régulation bancaire  en Algérie atteint un niveau élevé  

comme  notre voisins du pays de Maghreb surtout  le Maroc  suivant au 

standard  international. 

- pilier III: Une mise en œuvre presque impossible  

Le troisième pilier de Bâle 2 porte sur les exigences en matière de 

communication sur les risques et la diffusion d’une information de qualité. 

L’Algérie dispose d’une bourse qui se réduit à un marché obligataire de 

quelques entreprises. Pour montrer le type de financement privilégié  en 

Afrique du Nord, Barakat (2005) compare les actifs bancaires à la 

capitalisation boursière. 

5-Un essai  pour l’application  de Bâle III : 

Pour le passage àBâle III,   La banque d’Algérie a publié le règlement  

n 11-04 du 24mai 2011 portant mesure, gestion et contrôle  du risque de 

liquidité qui a imposé  aux banques et établissements financiers à détenir un 

coefficient de liquidité supérieur ou égale à 100%
9
 ( ratio de liquidité  à 

court terme seulement).On a vu que  la publication du règlement n 01-14 du 

16 février 2014  portant  coefficient de solvabilité applicables aux banques 

et établissements financiers, , le risque de marché qui a été introduit dans le 

calcul du ratio de solvabilité et qu’il a imposé aux  banques et 

établissements financiers de détenir un coefficient minimum de solvabilité 

de 9,5%. Et il a imposé aux banques et établissements financiers  à 

constituer un coussin de sécurité composé de fonds propres de base couvrant 

2,5%  de leurs risques pondérés. Mais cette augmentation du ratio 

                                           
9
Règlements Banque d’Algérie 2011, règlement n 01-14 du 16 février 2014   portant 

mesure, gestion et contrôle  du risque de liquidité. Disponible  sur le site : http //www.bank-

of-algeria.dz/html/legist011.htm 
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resteinsuffisante (10,5% imposé  par Bâle III  et non 9,5%).Mais à ce jours – 

la aucun règlement   n’explique la façon du calcul du ratio de solvabilité.  

 

 6- Analysedel’évolution de quelques indicateurs de 

l’approfondissement bancaire
10

 en Algérie (2000 -2017) 

Nous essayerons dans cette partie d’analyserl’évolution des 

indicateurs de l’approfondissement bancaireenAlgérie.L’évolution de ces 

indicateurs de solidité financière du système bancaire a permis de donner 

une idée sur les banques algériennes, notamment sur les plans de la 

rentabilité et de la gestion des risques durant la période (2000-2017). 

Graphique1 : Evolution des dépôts du système bancaire par secteur 

 
Source : Réalisé  par les chercheurs  sur la base des rapports annuels de 

la banque d’Algérie (2000-2017). 

 

Remarquant, à partir de ce graphique, que le système bancaire a connu 

une évolution de banques privées ces dernières années. Un pourcentage 

important des dépôts a été enregistré atteint à 59%, 63.1%, 59.9% 

respectivement à 2015, 2016 et 2017.Et contrepartie, la part des dépôts du 

secteur public, a connu une baisse remarquable les trois dernières années 

passant de 87,7en 2014 à 41à 36,9 et  à 40,1 respectivement en 2015, 

2016,2017.  Cette forte baisse de la part relative des dépôts du secteur public 

                                           
10

- L’approfondissement bancaire «BankingDepth» est appréhendé en littérature en se 

référant généralement à des indicateurs de mesure relatifs à l’activité de collecte de dépôts 

ou à la capacité du secteur bancaire à octroyer des crédits  qui  s’avère primordiale pour 

l’accélération de la croissance économique (Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2004), Beck, 

Levine et Loayza (2000). De même, la disposition des banques à prêter au secteur privé 

montre la maturité du système bancaire et sa capacité à canaliser l’épargne disponible vers 

des efficaces. 
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est due, pour une grande partie, à la contraction des dépôts du secteur des 

hydrocarbures en contexte de choc externe. 

  

Graphique 2 : -l’évolution du niveau des crédits à l’économie de 2000 à 

2017                   

 
Source : Réalisé  par les chercheurs  sur la base des rapports annuels de 

la banque d’Algérie (2000-2017). 

 

Le financement bancaire constitue la principale source de financement 

de l’économique dans ce pays, et ce au cours de la période 1998-2006. Le 

système bancaire algérien enregistre un recul de l’activité de crédit de 28.4 

en 2002 à 23.2 en 2006. 

En contrepartie, le crédit bancaire à l’économie qui demeure 

essentiellement le fait des banques publiques est de plus en plus accessible 

au secteur privé mieux qu’auparavant, c’est parce que les réformes de 1990 

se sont accompagnées de défaillances de petites banques privées voire la 

faillite de certaines d’entre elles débouchant sur des retraits d’agrément 

entre mi-2003 et début2006. 

Graphique 3 : Evolution  de la liquidité de l’économie (M2 /PIB 
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Source : Réalisé  par les chercheurs  sur la base des rapports annuels de 

la banque d’Algérie (2000-2017). 

La liquidité des banques a connu une augmentation, 45.3% du PIB a 

été enregistrés en 2000  et 64.1% du PIB en 2003, puis une réduction légère 

a été affichées à partir de 2004 (63.9% du PIB) jusqu’à 2006 (55.1% du 

PIB). Une année après le pourcentage de liquidité a noté, une autre fois, une 

augmentation dont il affiche 57.1% du PIB. Durant toute la période entre 

2007 et 2015 la liquidité a presque continué à accroitre dont elle atteint à 

82.1% à la fin de cette période. Ce pourcentage a connu, une deuxième fois, 

une diminution légère en 2016 (79.4%) et en 2017 (79.2%). 

Le secteur bancaire reste solide et résilient, ancré sur une position de 

liquidité des banques très solide.   Toujours dans le cadre de mobilisation 

des ressources financières disponibles, le ratio actif/PIB constitue un autre 

indicateur de développement du système bancaire mesure la capacité des 

banques de mobilisé leurs ressources internes disponible. Alors, une 

croissance de l’économie soutenue. 

Graphique4 : Evolution du rendement de fonds propres ROE et rentabilité 

des actifs (ROA)    

 
Source : Réalisé  par les chercheurs  sur la base des rapports annuels de 

la banque d’Algérie (2000-2017). 

Le présent graphique montre une évolution  oscillante du ratio de la 

rentabilité des fonds propres et une évolution presque constante pour le ratio 

des rendements actifs durant la période 2002 -2017. Entre l’année 2002 et 

2003, le ROE a affiché une diminution de 3.85%, puis, une augmentation 

successive entre 2004 et 2007, elle estime à 10.97%, pour avoir une autre 

réduction en 2008 et 2009 où le ratio affiche respectivement un pourcentage 

de 25.3% et 18,97%.cette période correspond au déclenchement de la crise 
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mondiale qui a affecté les prix des exportations des hydrocarbure, en 

résultant un chute massive.Toutefois,  le ratio du rendement des actifs a 

enregistré un changement  modéré se varie entre 0.75% (2003) et 2.13% 

(2008). Où on trouve que le  taux de rendement des actifs des banques 

publiques, est légèrement inférieur à celui réalisé par les banques privées. 

Cela est dû principalement à l’augmentation du volume de leurs activités et 

à la baisse de la part de provisions pour risques de crédit dans le produit net 

bancaire. 

 

Graphique05 : Evolution du ratio de solvabilité 

 

Source : Réalisé  par les chercheurs  sur la base des rapports annuels de 

la banque d’Algérie (2005-2017). 

 

La solvabilité des banques   est représentée par sa capacité à faire face 

aux demandes de retraits de ses déposants, et cela fait partie de la 

responsabilité des autorités de tutelle  de s’assurer que les banques sont bien 

aptes à faire face à leurs obligations. Il y va en effet de la stabilité de 

l’économie tout en entière d’un pays. 

Le présent graphique  montre que le ratio de solvabilité le plus réduit de la 

solvabilité s’élève à 12.85% en 2007, tandis qu’en 2011 il a enregistré le 

pourcentage le plus élevé et qui atteint à 24%.  Cette solvabilité a connu une 

diminution modérée ces dernières années estime à 19%, 18.7%, 18.86%, 

19.56% respectivement en 2014, 2015, 2016 et 2017. Cela dû 

principalement à la récente crise pétrolière de mi 2014.  

Graphique 6 : Evolution du ratio actifs /PIB 
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Source : Réalisé  par les chercheurs  sur la base des rapports annuels de 

la banque d’Algérie (2000-2017). 

Le ratio actif/PIB constitue un autre indicateur de développement du 

système bancaire qui mesure la capacité des banques et  mobilise leurs 

ressources internes disponibles, et delà une croissance de l’économie 

soutenue. Ce ratioa connu une fluctuation modérée durant la période 

d’étude. Le taux Actif/PIB a connu un accroissement continu à partir de 

l’année 2005 dont il s’élève à 56.1% jusqu’à 2008 où il enregistre un 

pourcentage de 73.1%. A partir de 2009, ce ratio a affiché une diminution 

modéré et successive jusqu’à l’année 2012 qui enregistre un pourcentage de 

59.6%. Après cette année ce taux a enregistré uneré augmentation estime 

jusqu’à 75.3% (2015).   

 Graphique 07 : Crédits non performants en % du total crédit  

 
Source : Réalisé  par les chercheurs  sur la base des rapports annuels de 

la banque d’Algérie (2000-2017). 
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Le présent graphique montre que les crédits non performants sont 

généralement en diminution à partir de l’année 2000  qui affiche un 

pourcentage de 99.85% jusqu’au 2014 dont la fréquence estime seulement à 

9,2.  Après, ils enregistrent une augmentation légère en 2016  et 

2017atteinent respectivement à 11.9% et 12.3%. Toutefois, le taux des 

créances non productives reste assez élevé comparativement aux normes 

internationales (6%) et aux autres pays du monde.Ilfaut alors fixée des 

politiques de gouvernance plus stricte afin de diminuer   au maximum ces 

créances. 

Conclusion 

 

Dans ce papier, nous nous intéressons à l’ensemble des réformes 

économiques etfinancières prises par les autorités algériennes, afin de 

vérifier celles qui affectent l’activité du secteur bancaire.Pour cela notre 

recherche s’appuie  sur l’analyse des différents indicateurs 

d’approfondissements financiers durant la période (2000-2017). 

A cet égard, nous trouvons queces dernières années, le secteur 

bancaire algérien a connu uneévolution positive, à savoir l’amélioration 

globale de leur cadre de contrôle et de surveillance, dont la solidité peut être 

vérifié, en particulier, l’augmentation substantielle du capital des banques, 

en conformité avec le relèvement du niveau du capital minimum. et la mise 

à niveau du capital de certaines banques publiques (42 milliards de dinars) 

ont contribué à consolider le ratio de solvabilité global à19,56% en 

2017contre18,86% en 2016 contre 18,7 % en 2015  contre 19 % en 2014 , et 

contre15,15% en 2000 ,et cette augmentation grâce  aux effets de la 

recapitalisation des banques effectuée en 2009. 

Cette dernière (taux du ratio d’adéquation) est dû grâce à un recul 

important du ratio des créances non-productives de 99,85% en 2000 à 

23,4% en 2007 à16, 8% en 2010 à 16% en 2011 et à 12 ,3% en 2017. Mais, 

le volume des prêts non productifs reste élevé et se retrouve, pour 

l’essentiel, dans les banques publiques (16,8 % de prêts non productifs du 

total des prêts) et les banques privées étrangères détiennent un volume assez 

limitéde prêts non productifs, qui représente 2,6 % du montant total de leurs 

prêts.  

En plus, les indicateurs d’intermédiation bancaire algérienne restent 

en deçà des performances réalisées par d’autres pays émergents.Il se 
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caractérise par un faible niveau de prêts, où les PEM    trouvent des 

difficultés d’accès au crédit. 

Ainsi, le système bancaire algérien, encore largement dominé par le secteur 

public (les banques publiques détiennent environ 90% du total des actifs), 

contribue insuffisamment aux besoins de financement du secteur privé, et le 

marché des capitaux reste également peu développé et offre un nombre 

limité d’instruments et de sources alternatives au financement bancaire…  

Concernant les normes prudentielles, le système bancaire algérien 

repose encore sur Bâle I. Dans ce cadre, l’instruction n° 94-74 du novembre 

1994, relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des banques et 

des établissements financiers doit être annulé auprès de la banque d’Algérie, 

parce qu’elle est compatible avec les accords de Bâle I, tandis que le monde 

a commencé l’application de Bâle III. 

En générale, dans les pays, où l’Etat occupe une très importante place 

au sein du secteur bancaire comme le cas de notre pays, la Tunisie, Egypte 

et Syrie, les indicateurs d’intermédiation ou bien d’approfondissement 

financier sont moins favorables comparativement aux autres pays dont le 

secteur bancaire est davantage dominé par des capitaux privés et qui se 

caractérisent par une courbe de rendement plus affinée ou une politique 

budgétaire plus solide. 
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