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 إهداء
هما مشس حيايت وأشعة آمايل وينبوع سعاديت فإىل الوالدين الكرميني 

 وهنائي بارك اهلل يف عمريهما وحفظهما من كل سوء

إىل األستاذ الدكتور عماري عمار الذي أعتربه حبق قدوة يف 
 األخالق والصدق واالنضباط  حفظه اهلل وسدد خطاه

 احلياة زوجي  إىل سندي يف

 إىل قرة عيين يوسف، مرمي ومالك

 إىل كل إخويت وزوجاهتم وأخوايت وأزواجهن

 إىل كتاكيت البيت ماريا، حممد وياسني

 إىل كل الزميالت والزمالء

 إىل كل طالب علم
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 شكر وتقدير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

صاحلا * رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل 
صدق اهلل ( 19)النمل اآلية ترضاه وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني* 

 العظيم.

تسجد الطالبة شكرا وعرفانا بعظيم فضله وكرمه، أن أنعم عليها بالصرب، 
 ومنحها القدرة والعزمية، ويسر هلا كل السبل إلمتام هذه الدراسة.

اهلل أن تتوجه جبزيل  ويطيب للطالبة بعد أن انتهت من إعداد الدراسة بفضل
 الشكر وعظيم التقدير:

إىل أستاذها الدكتور عماري عمار الذي تفضل باإلشراف على هذه الرسالة، ملا 
قدمه من عناية ورعاية ونصح وإرشاد طيلة فترة الدراسة، فله مين عظيم الشكر 

 والتقدير واالمتنان والوفاء والعرفان بالفضل.

نة املناقشة على تفضلهم نمناقشة هذه الرسالة، إىل األساتذة الكرام، أعضاء جل
 وحتملهم عناء قراءة وتقومي الدراسة، وتقدميهم اآلراء السديدة إلغنائها.

إىل كل من قدم يل العون واملساعدة، وإىل كل من وجدت عندهم الدعم 
 والتشجيع، هلم مين مجيعا كل الشكر والتقدير واالمتنان.

 واهلل ويل توفيق
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 امللخص

ب املؤسسات املصرفية دورا هاما يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية، نما يتوافر لديها تلع
من قدرات على تعبئة املوارد واستخدامها بشكل أمثل، ففي ظل التطورات الراهنة والتغريات 

إن االقتصادية اليت تعيشها اجلزائر ومن أجل مواكبة التطور التكنولوجي اهلائل يف اجملال املصريف، ف
املؤسسات املصرفية اجلزائرية ورغم اإلصالحات املختلفة اليت مرت هبا )خاصة قانون النقد 
والقرض( إال أن أدائها بقي دون املستوى املطلوب، خاصة يف ظل البيئة املصرفية احلالية املتميزة 

إتباع  بالتغري املستمر، لذا أصبحت حباجة إىل عملية تأهيل وتطوير وحتقيق ذلك يكون من خالل
سياسات واستراتيجيات تأهيلية متس مجيع اجلوانب، استراتيجية تأهيل وظيفي لالرتقاء بنوعية 
اخلدمات والوظائف اليت تقوم هبا كل املؤسسات املصرفية، واستراتيجية تأهيل إداري لتحسني 

 وضع التسيري الداخلي هلا، واستراتيجية تأهيل تنظيمي لتحسني االعتماد على مبدأ املرونة يف
اهلياكل الداخلية التنظيمية، واستراتيجية تأهيل بشري من أجل تنمية مهارات وخربات املوارد 

 بشرية، وأخريا استراتيجية تأهيل قانوين وذلك بتطوير القوانني املصرفية وتغيري غري املالئم منها.

ية لتأهيل وعليه فقد متحورت إشكالية حبثنا يف دراسة االستراتيجيات التأهيلية الضرور 
املؤسسات املصرفية اجلزائرية من أجل تقوية مكانتها يف االقتصاد الوطين وتطويرها، أين مت التوصل 
إىل أن التأهيل نمختلف استراتيجياته يعترب السبيل الوحيد للمؤسسات املصرفية اجلزائرية للنهوض 

التكنولوجية احلديثة، بأدائها وحتسني مستوى تقدميها للخدمات املصرفية، ومواكبة التطورات 
وتعزيز فرص البقاء والنمو واملنافسة يف ظل البيئة املصرفية احلديثة، لضمان قيامها بالدور احلقيقي 

 هلا يف االقتصاد الوطين.

املؤسسات املصرفية، التأهيل، استراتيجيات التأهيل، البيئة املصرفية، البنوك  الكلمات املفتاحية:
 .ي، التأهيل الوظيفي، التأهيل التنظيمي، التأهيل البشري، التأهيل القانويناجلزائرية، التأهيل اإلدار
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Abstract 

Banking institutions play an important role in achieving economic 

development goals, according to their available capacities in mobilising 

resources and using them optimally, In the light of the current development and 

economic changes experienced by Algeria, to cope with the  great technological 

development in the  field of banking, Despit the various reforms that the 

Algerian banking institutions have gone through (especially the law on money 

and loan),  but still remained below the required level, particularly in the actual 

banking environment, which is characterized by distinct constant change, so 

They need to be upgraded and developed through following certain policies and 

strategies of upgrade affecting all aspects: functional upgrading strategy to 

enhance the quality of services and functions of all banking institutions, 

administrative upgrading strategy to improve its internal management, 

organizational upgrading strategy to improve the reliance on the principle of 

flexibility in the development of the internal organizational structures, human 

upgrading strategy in order to develop the skills and expertise of human 

resources, and finally legal upgrading strategy by developing current banking 

laws and changing inappropriate ones. 

Thus, our problematic research is focused on studying the necessary 

upgrade strategies needed for upgrading the Algerian banking institutions, in 

order to strengthen and develop their position in the national economy, besides, 

it was concluded that the upgrade, wiht all its strategies, is considered to be the 

only way for the algerian banking institutions to promote their performance, and 

improve their level of offering banking services, coping with the new 

technological developments, and enhancing the opportunities of survival, growth 

and competition in the light of modern banking environment, to ensure that they 

carry out their real role in the national economy. 

Key words: Banking institutions, Upgrade, Upgrade strategies, banking 

environment, Algerian banks, Administrative upgrading, Functional upgrading, 

Organizational upgrading, human upgrading, legal upgrading.  
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 ملقدمةا

  أ   

 

تعد املؤسسات املصرفية عصب احلياة االقتصادية، فهي احملرك األساسي ألي نظام 
خالل جتميع املوارد املالية اقتصادي، كما تلعب دورا كبريا يف حتقيق التنمية االقتصادية من 

وتوجيهها إىل اجملاالت املختلفة لالستثمار، فاليوم يشهد اجملال املصريف تطورا مستمرا يف مجيع 
اجملاالت سواء تقنيا أو ماديا وذلك مواكبة للتطور التكنولوجي اهلائل خاصة املصريف منه، فتدويل 

ودة يف تقدمي اخلدمات املصرفية السبيل العمل املصريف وخلق شبكة األنترنت جعل السرعة واجل
الوحيد لكسب العمالء، األمر الذي جعل معظم أو كافة املؤسسات املصرفية حتذوا حذو التطور 

 ضامنة بذلك ميزة تنافسية ومكانة يف السوق املصريف.
واملايل،  االقتصاديالصعيد على ففي ظل تنامي العوملة على كافة األصعدة، وبصفة خاصة  

املعامالت املصرفية وظهور الكيانات  تدويلزوال احلواجز بني األسواق املالية والنقدية، ووبعد 
املتعددة املصرفية العمالقة، باإلضافة إىل التكتالت االقتصادية العاملية واتساع دور الشركات 

استقطاب رؤوس األموال األجنبية، أصبح من  ىنافسة الدولية علواشتداد حدة امل اجلنسيات،
ومسايرة بالشكل الذي جيعله قادرا على مواجهة  اجلزائريالقطاع املصريف ب النهوضلضروري ا

، حيث أصبحت مقدرة املصارف اجلزائرية على النمو والتطور ترتبط هذه التطورات والتغريات
نمقدرهتا على مواكبة هذه التحوالت اجلديدة  وعلى املنافسة املفتوحة يف جمال اخلدمات واملنتجات 

ملصرفية واستخدام التكنولوجيا احلديثة ونطم املعلومات وتأهيل اإلطارات البشرية واإلدارية ا
 وتطوير أساليب الرقابة. 

، وحماوالهتا ظروف االنفتاح االقتصادي والتحول حنو اقتصاد السوقاجلزائر ويف ظل إن 
أصبح إجباري  ،الحتاد األوريبلالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، وتوقيع اتفاقيات الشراكة مع ا

عليها حىت تتأقلم مع هذه الظروف اجلديدة اليت جاءت بالعديد من املستجدات والتحديات 
النهوض نمختلف قطاعات االقتصاد  وتستفيد من آثارها اإلجيابية وتتفادى اآلثار السلبية هلا،

تطورات االقتصادية، حيث أن عاكسة للالرآة امل، وبصفة خاصة القطاع املصريف الذي يعترب الوطين
املرتبطة أي تطور ميس هذا القطاع سيكون له عظيم األثر على كل القطاعات االقتصادية األخرى 

 .به
يواجه القطاع املصريف اجلزائري العديد من التحديات واملتغريات العاملية اليت تفرض نفسها 

للجنة بازل واليت جيب أن تكون ملزمة  على السوق العاملي واحمللي، ويف مقدمتها املقررات اجلديدة



 ملقدمةا

  ب   

 

لكافة البنوك العاملية إذا ما أرادات احلفاظ على تواجدها العاملي، وكذا حترير جتارة اخلدمات املالية 
واملصرفية اليت تسمح للبنوك العاملية بالنفاذ والتواجد داخل أي بلد وتقدمي خدماهتا املصرفية 

إلضافة إىل التطورات التكنولوجية والتوسع يف املعامالت املالية واالستحواذ على األسواق احمللية، با
واملصرفية اإللكترونية، وما نتج عنها من زيادة املخاطر املصرفية وتزايد حدوث األزمات املالية، 
حبيث أصبح االنشغال الرئيسي للقائمني على األنظمة املصرفية مواجهة تلك التحديات والتقليل من 

ها السلبية وتعظيم مكاسبها واملزايا اليت تتيحها، وذلك بتبين العديد من استراتيجيات تداعياهتا وآثار
 التأهيل.

وبغرض تكييفه مع احمليط االقتصادي جبملة من اجلزائري لقد مر القطاع املصريف 
وذلك بتحويل النظام من جمرد ناقل ألموال اخلزينة العامة إىل املؤسسات العامة، إىل  اإلصالحات،

م أكثر نشاطا لتعبئة املوارد وترشيد االستخدامات، فبدأت هذه اإلصالحات نمرحلة اإلصالح نظا
، حيث اختذت السلطات قرار 1990إىل غاية إصالح  1971الذايت متثلت أوىل معاملها بإصالح 

انسحاب اخلزينة العامة من عمليات متويل االقتصاد واقتصارها على متويل البنية األساسية وبعض 
، باإلضافة إىل إلغاء ختصص البنوك على أساس 1987طاعات االستراتيجية وحدث هذا سنة الق

(، أما نقطة التحول األساسية يف عملية 89-87قطاعي وذلك لزيادة املنافسة خالل الفترة )
بظهور قانون النقد والقرض، الذي مسح نمقتضاه لبنك اجلزائر  1990اإلصالح، فقد كانت سنة 

وزارة املالية وأصبح خموال إلدارة السياسة النقدية، ومت إنشاء جملس النقد والقرض  نعباالستقاللية 
وأصبح يلعب دور السلطة النقدية، باإلضافة إىل إرساء مبدأ توحيد املعاملة فيما يتعلق نمنح االئتمان 

 1994للمؤسسات اخلاصة والعامة من جهة، ووحدات القطاع املصريف من جهة ثانية، ويف سنة 
شرعت اجلزائر يف اإلصالحات املصرفية واملالية املدعومة من قبل صندوق النقد الدويل، وهي الفترة 
اليت عرفت بربنامج التصحيح أو التثبيت والتكييف اهليكلي، هذا باإلضافة إىل صدور قوانني 

 .صريفيف التنظيم امل ةتعديلية لقانون النقد والقرض، عملت على تدعيم ورفع درجة تدخل الدول
فبالرغم من هذه اإلصالحات، إال أن أداء القطاع املصريف ال يزال دون املستوى املطلوب 

يف ظل التحوالت العاملية املتسارعة، األمر الذي يستدعي إحداث القطيعة مع النمط  اال سيم
    السابق والسعي لبلوغ مستوى األداء الفعال وترشيد طرق التسيري، من خالل تأهيل هذا القطاع.



 ملقدمةا

  ج   

 

من هنا تظهر األمهية الكبرية للمؤسسات املصرفية وملا هلا من دور كبري يف تطوير االقتصاد  
الوطين، األمر الذي جيعل من عملية تأهيلها أمرا ال بد منه، انطالقا من هنا، ارتأينا القيام هبذه 

اهتا املصرفية تحسني وتطوير خدمل، املصرفية اجلزائرية صلة بتطوير املؤسساتال اتذ ،احملاولة
واستحداث أساليب جديدة وتفعيلها لزيادة كفاءهتا وفعاليتها، حىت تتالءم مع البيئة اجلزائرية 

 .وكذا مسايرة البيئة العامليةومرحلة التحول اليت مير هبا االقتصاد الوطين ومتطلباته، 
 أوال. إشكـالية البحث:

ي، ويف ظل بيئة تتمتع بالتحرير املايل أمام التحوالت السريعة اليت يشهدها االقتصاد العامل
واملصريف، ونما أن املؤسسات املصرفية تلعب دورا رئيسيا يف دفع عجلة التنمية االقتصادية، إذ أن 
أغلب الدول تعتربها مقياسا لنشاطها وتطورها االقتصادي، أصبح من الضروري إرساء نظام 

مصدر لتمويل برامج التنمية، التعجيل مصريف حديث وفعال يساهم يف عملية تعبئة املدخرات ك
باإلصالح الفعلي والعميق هلياكل وآليات عمل املؤسسات املصرفية اجلزائرية، وبناء على ذلك 

 ميكن طرح السؤال الرئيسي التايل:   
ما هي االستراتيجيات التأهيلية الضرورية الالزمة لتأهيل املؤسسات املصرفية يف * 

 ز جناعتها ويؤدي إىل تقوية مكانتها يف االقتصاد الوطين؟اجلزائر، بالشكل الذي يعز
 انطالقا من هذه اإلشكالية ميكننا طرح األسئلة الفرعية التالية:

 ما هو الدور الذي يلعبه اجلهاز املصريف اجلزائري يف االقتصاد الوطين؟-
 احلديثة؟ ما هي التحديات اليت تواجه اجلهاز املصريف اجلزائري يف ظل البيئة املصرفية -
 ما هي املفاهيم األساسية املرتبطة بتأهيل البنوك؟ -
النظام املصريف اجلزائري تؤهله إىل مستوى األداء املصريف  متت يفهل اإلصالحات املصرفية اليت -

 الفعال؟
 إىل أي مدى وصلت عملية تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية؟ -
 على تأهيل وحتديث املؤسسات املصرفية اجلزائرية؟ املختلفة اليت تعمل ماهي االستراتيجيات -

 ثانيا. فرضيـات البحث:
لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية مت االنطالق من جمموعة من الفرضيات 

 هي كالتايل:
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 األنظمة اإلدارية بالوكاالت البنكية حمل الدراسة متطورة؛ الفرضية األوىل:
 الوكاالت البنكية حمل الدراسة هيكل تنظيمي يضمن سريورة جيدة للعمل؛ متتلك الفرضية الثانية:
لعملية التأهيل الوظيفي تأثري كبري على األداء الفعال واجليد للوكاالت البنكية حمل  الفرضية الثالثة:

 ؛الدراسة
 املوارد البشرية بالوكاالت البنكية حمل الدراسة مؤهلة؛ الفرضية الرابعة:
، والعمل املصريف ال تتماشىالوكاالت البنكية حمل الدراسة يف القوانني املصرفية  ة:الفرضية اخلامس

 وما جيري حمليا ودوليا من تغريات وتطورات مصرفية.
 ثالثا. أمهيـة البحث:

النشاط املصريف نشاط أساسي ميس خمتلف القطاعات ويؤثر ويتأثر نمختلف العوامل احمليطة 
، فهو ميس النشاط االقتصادي لألفراد واملؤسسات واجملتمع ككل، على املستويني الكلي واجلزئي

للمؤسسات املصرفية دخال يف يف الوقت الراهن، دون أن يكون  ياقتصادوال خيلوا أي سلوك 
 ذلك.

تأهيل استراتيجيات ونظرا للضرورة اليت تطرح نفسها يف الوقت احلاضر واملتعلقة ب
وع حيث تعترب استراتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية وذلك حلداثة املوضاملؤسسات املصرفية، 

ارتأينا التطرق إليه خاصة يف الوقت اجلزائرية من أحدث املواضيع اليت بدأ االهتمام هبا مؤخرا، 
احلاضر، السيما أن االقتصاد اجلزائري يعيش مرحلة التحول إىل اقتصاد السوق الذي يقوم على 

دين، وكذلك اتفاقيات االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة اليت االنفتاح االقتصادي يف مجيع امليا
دون استثناء تقوم على حرية املبادالت التجارية وفتح اجملال لالستثمارات األجنبية يف مجيع اجملاالت 

يف ومنها القطاع املصريف، فوجود بنوك أجنبية ذات كفاءة عالية سيخلق منافسة غري متكافئة 
يجة لضعف املؤسسات والبنوك اجلزائرية، لذلك جيب هتيئة واصالح وتأهيل نتاالقتصاد الوطين 

املؤسسات املصرفية اجلزائرية، بالشكل الذي جيعلها تواكب التكنولوجيات املصرفية وحتافظ على 
 نصيبها يف السوق املصرفية الوطنية على األقل.

من عملية تأهيل كما أن التحديات اليت جاءت هبا البيئة املصرفية اجلديدة جعلت 
املؤسسات املصرفية اجلزائرية أمرا ضروريا والبد منه، حىت تستطيع هذه املؤسسات االستفادة من 

 املستجدات اجلديدة يف اجملال املصريف ومواجهة ومسايرة خمتلف التحديات والتكيف معها.  
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 رابعا. أهـداف البحث:
يف معرفة اإلستراتيجيات  اهلدف األول من البحث يف هذا املوضوع الشائك، يتجسد

 الكفيلة بتأهيل املؤسسات املصرفية.
كذلك يهدف البحث إىل معرفة الدور الذي تلعبه املؤسسات املصرفية يف االقتصاد الوطين، 

كذا والتحديات املختلفة اليت تواجه املؤسسات املصرفية اجلزائرية يف ظل البيئة املصرفية احلالية، و
مستوى التقنيات البنكية املتبعة يف البنوك اجلزائرية، ومدى مالئمتها طبيعة والتعرف أكثر على 

لألوضاع احلالية، ومعرفة إىل أي مدى املؤسسات املصرفية اجلزائرية هي مواكبة للتغريات 
 واملستجدات املعاصرة.

إضافة إىل التوجهات احلديثة يف العمل املصريف ومدى تطبيقها يف املؤسسات املصرفية 
 ، كذلك حماولة حتديد إطار نظري الستراتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية.اجلزائرية

 خامسا. منهـج وأدوات البحث: 
وقد ملسنا يف  ،ليس باإلمكان القيام ببحث علمي دون اللجوء إىل اعتماد منهج علمي

إىل مناهج  تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية، ضرورة اللجوء استراتيجياتدراستنا ملوضوع 
خمتلفة ومتعددة، ألن املعلومات املراد الوصول إليها ختتلف من حيث املنشأ واملكان والزمان، 

 هذه املعلومات.  التعامل معوكذلك الكيفية اليت ميكن على أساسها 
حيث اعتمدنا يف هذا البحث على املنهج الوصفي الذي يتطلب مجع املعلومات وتلخيص 

بطة بظاهرة معينة ال سيما يف اجلانب النظري منه، وإتقان وصفها بشكل احلقائق احلاضرة املرت
سليم ودقيق يتماشى ومنهجية البحث العلمي، كما اعتمدنا على املنهج التحليلي من خالل 
استخدام املعطيات الكمية احملصل عليها وحتليلها بغية الوصول إىل نتائج، كما مت االعتماد على 

ن أجل استغالل البيانات امليدانية عن طريق تصميم استمارة تتضمن وذلك م االستقصاء أسلوب
جمموعة من األسئلة ميكن من خالهلا مجع البيانات الالزمة حول موضوع الدراسة وحماولة الربهنة 

جل تشكيل البيانات من أوذلك  على صحة فرضياته، كما مت االعتماد على االسلوب اإلحصائي
باإلضافة إىل عن املؤسسات املصرفية حمل الدراسة، االحصائية نسب العددية واجلداول وخمتلف ال

)برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية( لترمجة وحتويل البيانات اليت  SPSSاستخدام برنامج 
 الختبار صحة فرضيات البحث.مت مجعها من أداة البحث األساسية و
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 سادسا. أسباب اختيار املوضوع:  
 ضوع هذه الدراسة بناء على جمموعة أسباب ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية:مت اختيار مو 

امليل واالهتمام الشخصي نمجال البنوك، والرغبة يف دراسة موضوع تأهيل املؤسسات املصرفية  -
 اجلزائرية؛

نظرا للدور األساسي للمؤسسات املصرفية يف متويل التنمية االقتصادية واالجتماعية، فإن  -
 رة تقتضي تأهيلها حىت تستطيع القيام بالدور املنوط هبا؛ الضرو

ألمهية املؤسسات املصرفية يف االقتصاد الوطين والدويل، وبالتايل ضرورة العمل على تبين  إدراكنا -
املصريف  احمليطاستراتيجيات تأهيلية تسعى لتحديث وتطوير هذه املؤسسات حىت تتأقلم مع 

 املعاصر؛
 ات اليت تواجه املؤسسات املصرفية اجلزائرية يف ظل البيئة املصرفية اجلديدة؛معرفة أهم التحدي -
 ضرورة التأهيل من أجل عصرنة وتطوير املؤسسات املصرفية اجلزائرية؛ -
بالتحديد،  تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية اليت هتتم جبانب استراتيجياتقلة الدراسات  -

 وكذلك حداثة املوضوع؛
 د الدراسة: سابعا. حدو

 للدراسة كما يلي: الزماينحتديد اإلطار املكاين و ارتأيناهبدف اإلجابة على إشكالية البحث 
 اإلطار املكاين:  -أ

 اجلزائرية العامة واخلاصة املوجودة يف والية سطيف يةالبنكالوكاالت جمموع  لقد مشلت الدراسة -
 ووالية قسنطينة، ووالية برج بوعريريج؛

اجلزائرية العامة واخلاصة املوجودة يف راسة باستقصاء آراء إطارات الوكاالت البنكية اهتمت الد -
 ووالية قسنطينة، ووالية برج بوعريريج؛ والية سطيف

الوكاالت بالنسبة للدراسة امليدانية جملموع  2015-2010وحدد بالفترة اإلطار الزماين:  -ب
 .ينة، ووالية برج بوعريريجووالية قسنط والية سطيف، يف اجلزائرية يةالبنك

  :ةالدراسات السابقثامنا. 
 سنحاول هنا التعرض لبعض الدراسات اليت هلا صلة جبزء من موضوع حبثنا:
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، وهي عبارة عن "حنو تطوير وعصرنة القطاع املصريف يف اجلزائر"دراسة حمرزي جالل،  -1
، ومتحورت 2006زائر، اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص تسيري، جامعة اجل

إشكالية البحث حول مدى حتقيق املنظومة املصرفية اجلزائرية ملهامها واملتمثلة أساسا يف متويل 
األنشطة االقتصادية، حيث تطرق الباحث إىل أمهية جهاز متويل االقتصاد الوطين يف أداء مهمة 

ل اليت مر هبا اجلهاز املصريف يف ظل الوساطة من أجل متويل األنشطة االقتصادية، وأهم املراح
خمتلف اإلصالحات، كما تطرق إىل مدى فعالية أداء نظام التمويل احلايل، وأهم ما توصلت إليه 

 الدراسة نذكر ما يلي:
أن الغاية من قانون النقد والقرض قد أصبحت غري واضحة بسبب االختالف امللحوظ بني  -

ك املصريف الناتج عن بنوكنا، فهذه األخرية غري قادرة على معايري االقتصاد املايل للسوق والسلو
 االستجابة للشروط العادية للنشاط؛

فيما خيص مجع االدخار فإن البنوك ال تقدم منتوجات متنوعة وجاذبة لتلبية حاجيات تعبئة  -
ليات االدخار، أما فيما خيص التمويل فإهنا ترفض االستثمارات طويلة املدى وتشجع باملقابل العم

 قصرية املدى؛
كما أنه لتحقيق املعايري املصرفية العاملية، يتعني على النظام املصريف أن يقوم باإلصالحات اليت  -

 من شأهنا إزالة العراقيل اليت حتول دون تسيريه الفعال وتطويره.
جملة ، تأهيل املؤسسة املصرفية العمومية باجلزائر: األسلوب واملربرات دراسة سليمان ناصر، -2

االصالحات االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العاملي، خمرب اإلصالحات االقتصادية؛ التنمية 
، 2007، 02واستراتيجيات االندماج يف االقتصاد العاملي، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، العدد 

لضغوط اخلارجية تناول فيها مربرات تأهيل القطاع املصريف العمومي باجلزائر، اليت من بينها ا
إلصالح القطاع املصريف العمومي باجلزائر وخوصصة معظمه، املتغريات الدولية احلديثة يف القطاع 
املصريف، والتخلف يف استعمال وسائل الدفع احلديثة وغريها، حيث قام باقتراح عدة إجراءات 

 لتأهيل القطاع املصريف العمومي اجلزائري، متثلت فيما يلي:
 ظومة القانونية وتفعيل تطبيقها يف امليدان؛مراجعة املن-
 تشديد إجراءات الرقابة ملكافحة اإلفالس وعمليات االختالس يف البنوك؛ -
 إعادة النظر يف االمتيازات املمنوحة للبنوك العمومية من طرف الدولة؛ -



 ملقدمةا

  ح   

 

مثل باإلضافة إىل إجراءات أخرى مساعدة على تأهيل القطاع املصريف العمومي باجلزائر،  -
 اإلسراع يف حتديث أنظمة الدفع، االهتمام بالعنصر البشري، تشجيع العودة إىل التخصص...إخل.

الصريفة الشاملة كمدخل ملواكبة مستجدات الصناعة املصرفية صاحل مفتاح وآخرون، دراسة  -3
عاصرة، ، املؤمتر العلمي إدارة منظمات األعمال: التحديات العاملية املوتأهيل املصارف اجلزائرية

حيث أشارت الدراسة جبامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن،  2009أفريل  29-27خالل الفترة 
إىل أن الصريفة الشاملة تعترب من أهم اخليارات اليت ميكن أن يأخذ هبا لتأهيل القطاع املصريف 

عى إليها كل مؤسسة ومواكبة مستجدات الصناعة املصرفية وبالتايل حتقيق امليزة التنافسية اليت تس
مصرفية تبتغي استمرارها وتفوقها، وتوصلت الدراسة إىل أن هناك عد متطلبات لتأهيل أداء 

 القطاع املصريف اجلزائري ملواكبة مستجدات الصريفة الشاملة، تتمثل أمهها فيما يلي:
 يف؛االرتقاء بالعنصر البشري الذي يعد من الركائز األساسية لالرتقاء باألداء املصر -
 زيادة اإلنفاق االستثماري يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال؛ -
تنويع اخلدمات املصرفية من خالل تقدمي حزمة متنوعة ومتكاملة من اخلدمات املصرفية، جتمع  -

 ما بني التنوع والتطور وفق مفهوم املصارف الشاملة. 
، يث لتطوير وعصرنة النظام املصريفاالندماج املصريف كتوجه حددراسة مطاي عبد القادر،  -4

، تناول فيها أمهية 2010جملة أحباث اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، العدد السابع، جوان 
عمليات االندماج املصريف يف تطوير العمل املصريف، حيث أنه يف ظل التطورات اليت تشهدها 

نظمة املصرفية واملالية، نتج عا م مصريف الساحة املصرفية العاملية وموجة التحرير املصريف وحترير األ
أصبح من أهم مساته االندماج واالنفتاح واملنافسة واالبتكارات املتتالية يف العمل املصريف ويف 

 أساليب التمويل واخلدمات املصرفية، وأهم ما توصلت إليه الدراسة:
الكفاءة الناجتة عن االندماج هو ضمان الستمرارية رحبية البنوك، حيث أن التحسينات يف  -

احلصول على رأس املال بشكل أفضل، وكذلك املوارد النادرة األخرى مثل العمالة الكفؤة 
 واملديرين األكفاء يساعد على حتقيق الوفورات وخيفض من التكاليف فتزيد الرحبية؛

ا حيقق االندماج حيمي املؤسسات املصرفية من اإلفالس، وبالتايل يقلل من األزمات املصرفية مم -
 استقرارا يف اجلهاز املصريف وبالتايل استقرارا يف االقتصاد الوطين ككل.
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، دور االقتصاد املعريف يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك، دراسة حالة اجلزائردراسة بشري عامر،  -5
،  2012-2011وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه، ختصص نقود ومالية وبنوك، جامعة اجلزائر، 

طرح الباحث إشكالية متمثلة يف كيف ميكن لالقتصاد املعريف أن يساهم يف اكتساب ميزة حيث 
تنافسية للبنوك اجلزائرية، وما هي آليات تطوير خدماهتا املصرفية لزيادة قدرهتا التنافسية، وتناول 

ل الفكري الباحث يف هذه الدراسة اقتصاد املعرفة كتحدي عاملي جديد يف األلفية الثالثة، ورأس املا
يف ظل اقتصاد املعرفة والنظام البنكي اجلزائري وضرورة حتقيق امليزة التنافسية، ويف األخري تطرق 

 إىل إسهامات االقتصاد املعريف يف حتقيق ميزة تنافسية للبنك، وتوصل إىل عدة نتائج امهها:
وسائل الدفع  تعاين املنظومة املصرفية من ضعف استخدام التكنولوجيا، فبالرغم من تطوير -

وإدخال وسائل الدفع اإللكترونية، فوفق اإلحصائيات املتاحة يتبني لنا أن نسبة استخدام بطاقة 
 السحب أو بطاقة الدفع ونسبة حاملي البطاقة تبقى ضعيفة؛

يف ظل العوملة املالية وحترير جتارة اخلدمات املصرفية واملنافسة الشديدة، ال بد على البنوك النظر  -
سوارها ملواجهة منافسيها بوفرة وتنوع يف اخلدمات وأحسنها جودة وأسعارا، حيث ال خارج أ

يوجد أدىن شك من متكني عملية تقدمي اخلدمة املصرفية بدرجة عالية من اجلودة أن حتقق الربح 
 واكتساب ميزة تنافسية يف دنيا األعمال املصرفية؛

وفر عناصر ومصادر امليزة التنافسية ومتكني يسمح االنتقال إىل االقتصاد املعريف من ظهور وت -
 البنوك من حتقيقها.

أثر إدارة اجلودة الشاملة يف تطوير تنافسية البنوك مع اإلشارة حلالة عبد الرزاق محيدي، دراسة  -6
أطروحة دكتوراه، ختصص إدارة تسويقية، كلية العلوم االقتصادية وهي عبارة عن ، اجلزائر

، حيث كانت 2014 -2013، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، اجلزائر، والتجارية وعلوم التسيري
إشكالية البحث تتمحور حول مدى قدرة إدارة اجلودة الشاملة وحسن تطبيقها يف تطوير تنافسية 
البنوك اجلزائرية، وقد تناول فيها الباحث إدارة اجلودة الشاملة والتنافسية واخلدمات البنكية يف ظل 

، وجودة اخلدمات البنكية كمدخل لتطوير تنافسية البنوك ويف األخري تناول سبل التسويق املعاصر
تطوير تنافسية البنوك اجلزائرية يف ظل إدارة اجلودة الشاملة، حيث توصلت الدراسة إىل عدة نتائج 

 أمهها:
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متثل وجود عدة مداخل لتحسني القدرة التنافسية للبنوك، لكن أمهها إدارة اجلودة الشاملة اليت  -
سالحا تنافسيا فعاال، إذ أن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يساعد على توفري البيئة التنافسية املالئمة 
لتحقيق كفاءة ختصيص املوارد واستخدامها وتشجيع االبتكار، إضافة إىل القضاء على أهم العقبات 

ملقدمة للعمالء وحتقيق اليت تواجه حتسني اإلنتاجية، واالرتقاء نمستوى جودة اخلدمات البنكية ا
 غاياهتم، مما يسمح بتطوير القدرات التنافسية للبنك ومن مث بقائه ومنوه وازدهاره؛

رغم العديد من اإلصالحات والتعديالت اليت عرفها النظام البنكي اجلزائري، ورغم ختصيص  -
حل بعض  أموال معتربة للنهوض نمستوى البنوك والرفع من قدراهتا التنافسية مما ساهم يف

املشكالت اليت كانت تواجهه، إال أن مسار اإلصالحات يف اجلزائر كان يف غالب األحيان حتت 
ضغط األزمة االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر، وضغوط صندوق النقد الدويل وليس لتحسني أداء 

كانيات البنوك وفق منهج مدروس دقيق ومتكامل، ولذلك ال تزال البنوك اجلزائرية دون مستوى إم
 وقدرات البنوك واملؤسسات املالية األجنبية.

أثر العوملة املالية على تطوير اخلدمات املصرفية وحتسني القدرة التنافسية دراسة آسيا قاسيمي،  -7
، وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه، ختصص اقتصاديات املالية والبنوك، جامعة للبنوك اجلزائرية

حيث متحورت إشكالية البحث حول مدى تأثري العوملة املالية ، 2015-2014بومرداس، اجلزائر، 
على تطوير اخلدمات املصرفية كمدخل لتحسني القدرة التنافسية للبنوك اجلزائرية، وقد تناولت 
الباحثة فيها العوملة ونشأة وتطور اجلهاز املصريف اجلزائري والتوجهات اجلديدة للصناعة املصرفية 

وأخريا تناولت تطوير اخلدمات املصرفية كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية يف ظل العوملة املالية، 
 للبنوك اجلزائرية، وأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج نذكر ما يلي:

تؤدي العوملة املالية إىل حتسني الوظائف املرتبطة باألسواق املالية عن طريق حتسني جناعة هذه  -
ة من خالل توسيع فضاءات االختيارات اليت يريدها كل الفاعلني األسواق، إضافة إىل تنويع احملفظ

نما فيها مستثمرين ومدخرين، واليت ترمي إىل حتسينها حمليا ودوليا، فمنح املوارد املالية وجناعة 
 وسائل اإلعالم يرتبط بفكرة السعر؛

ما تشكله عملية ازداد إدراك البنوك ألمهية تطوير اخلدمات املصرفية وذلك بالنظر إىل حقيقة  -
التطوير من ضمانة أساسية لبقائها واستمرارها يف ظل العوملة املالية اليت ارتبطت نموجة التحرير 
املايل، فأزداد االندماج لألنظمة املالية والنقدية ملختلف الدول، وجتسدت هذه الظاهرة يف الواقع 
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ق املصلحة اخلاصة، هذه من خالل تكريس سوق مايل دويل يتحرك رأس املال فيه نمنطق حتقي
العوملة اليت فرضت املنافسة الشرسة من جانب، والكيانات العمالقة اليت تدخل األسواق املالية يف 

 ظل تطبيق اتفاقية حترير جتارة اخلدمات، باإلضافة إىل وجود العديد من حمفزات التطوير.
ي يف ظل التطورات العاملية تأهيل النظام املصريف اجلزائر آدم حديدي، سليمان ناصر،دراسة  -8

، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية الراهنة، أي دور لبنك اجلزائر؟
، حيث 2015 جوان ،02والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، العدد 

ائر يف إصالح اجلوانب األساسية عاجلت الدراسة إشكالية الدور الذي جيب أن يلعبه بنك اجلز
لتخلف النظام املصريف اجلزائري وتطوير وتأهيل هذا النظام نما يتماشى والتطورات العاملية الراهنة، 

 وتوصلت الدراسة إىل أن دور بنك اجلزائر يف تأهيل النظام املصريف اجلزائري يتمثل يف:
 جلزائرية؛احلد من سيطرة القطاع العمومي على السوق املصرفية ا -
 احلد من تركيز البنوك على متويل التجارة اخلارجية؛ -
 تطوير أنظمة الدفع؛ -
 احلد من ثقل اإلجراءات البريوقراطية يف معاجلة ملفات القروض؛ -
 معاجلة مشكلة فائض السيولة لدى البنوك اجلزائرية؛ -
 رفع نسبة التغطية املصرفية؛ -
 ية يف العمل املصريف. مواكبة املعايري االحترازية العامل -

وتتشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة املذكورة أعاله يف كثري من اجلوانب،             
 وختتلف معها يف جوانب أخرى عديدة أمهها:

إن الدراسة احلالية تربز املفاهيم املتعلقة باستراتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية يف  -أ
 ئة املصرفية املتغرية، كما تربز الدور الذي تقوم به هذه املؤسسات يف االقتصاد اجلزائري؛ظل البي

التأهيل، باستراتيجيات التأهيل اإلداري، والتأهيل  تحددت الدراسة احلالية استراتيجيا -ب
 الوظيفي، والتأهيل التنظيمي، والتأهيل البشري، والتأهيل القانوين؛

 والية سطيفمجيع البنوك العمومية واخلاصة املوجودة يف كل من  مشلت الدراسة احلالية -ج
 ووالية قسنطينة، ووالية برج بوعريريج؛
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تؤكد هذه الدراسة على أمهية التأهيل للمؤسسات املصرفية اجلزائرية، كشرط أساسي للبقاء   -د
 وضمان قدرة تنافسية، يف ظل التغريات املصرفية العاملية احلالية؛

الدراسة احلالية تقدمي إضافة جديدة فيما يتعلق بدراسة استراتيجيات التأهيل  كما حاولت -ه
 اإلداري والوظيفي والتنظيمي والبشري والقانوين.

 تاسعا. خـطة البحث:
على ضوء عنوان البحث وفرضياته، وحتقيقا ألهدافه، فإن خطة البحث تتجلى يف أربعة 

 فصول متضمنة جملموعة مباحث كالتايل:

، فقد كان يف دور اجلهاز املصريف اجلزائري يف االقتصاد الوطينبعنوان  ألولالفصل ا
 املؤشرات الكلية لالقتصاد وللجهاز املصريف اجلزائري مبحثني اثنني، األول منهما تناول بالدراسة 

حيث مت فيه التطرق إىل أهم املؤشرات الكلية لالقتصاد اجلزائري وكذلك مؤشرات أداء اجلهاز 
دور اجلهاز املصريف اجلزائري يف التأثري على بعض اجلزائري، أما املبحث الثاين فكان حول املصريف 

، وذلك من خالل دوره يف تعبئة املدخرات وتوظيفها، املتغريات االقتصادية على املستوى الوطين
 وتوفري مناصب العمل، ودوره يف تقدمي اخلدمات املصرفية ويف الناتج احمللي اإلمجايل.

التحديات اليت تواجه القطاع املصريف اجلزائري يف ظل البيئة والذي عنوانه  لفصل الثاينأما ا
التحديات املعاصرة اليت تواجه ، فقد كان يف مبحثني اثنني، األول منهما حول املصرفية اجلديدة

 ، حيث مت التعرض ملختلف التحديات اليت تواجه اجلهاز املصريف يف ظلالقطاع املصريف اجلزائري
االجتاهات احلديثة للقطاع املصريف يف مواجه ، ويف املبحث الثاين مت توضيح البيئة املصرفية اجلديدة

 . حتديات البيئة املصرفية اجلديدة

، تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية استراتيجياتسياسات وباملعنون  ويف الفصل الثالث
تأهيل البنوك، والذي تناول مفهوم هية ما فكانت الدراسة يف ثالثة مباحث، األول منها حول

التأهيل ومعايري ودوافع تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية، أما املبحث الثاين منه فانصب حول 
تقسيم هذه العوامل إىل عوامل ، حيث مت العوامل املؤثرة يف تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية

فية، وعوامل خاصة تنبثق من داخلها وتتعلق عامة وهي اليت تنبع من خارج املؤسسات املصر
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استراتيجيات تأهيل ، أما املبحث الثالث فكان حول سياسات والعاملني هباوبظروف العمل 
 .املؤسسات املصرفية اجلزائرية

املؤسسات املصرفية الستراتيجيات تأهيل واألخري حماولة للدراسة امليدانية  ويف الفصل الرابع
 ثالثة مباحث، األول منها خصص للتعريف بالبنوك اجلزائرية حمل الدراسة، ، فقد كان يفاجلزائرية

لث املبحث الثااملنهجية املتبعة يف إعداد الدراسة امليدانية، يف حني  أما املبحث الثاين فقد كان حول 
اليت أجريت على الوكاالت البنكية اجلزائرية  عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانيةفقد مت فيه 

 وجودة يف والية سطيف ووالية قسنطينة، ووالية برج بوعريريج.  امل
 عاشرا. صعوبات البحث:

ال خيلو كل عمل اكادميي من صعوبات تواجه الباحث خالل مجيع أطوار حبثه، ولعل أهم          
 الصعوبات يف هذا اخلصوص:

زائرية خاصة، وذلك قلة املراجع املتخصصة يف استراتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية اجل -
 حلداثة املوضوع؛

 صعوبة مجع البيانات امليدانية حول موضوع البحث. -
 



 
 الفصل األول

دور اجلهاز املصريف اجلزائري يف 
 االقتصاد الوطين 

 
 
 

 
 
 
 
 

 متهيد

املؤشرات الكلية لالقتصاد وللجهاز املصريف املبحث األول: 

 .اجلزائري
دور اجلهاز املصريف اجلزائري يف التأثري على املبحث الثاين: 

 .وى الوطينبعض املتغريات االقتصادية على املست
  خالصة الفصل األول
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 :  متهيد

االقتصاد فهي تعترب عصبه حيث يف  وفعاال تلعب مؤسسات القطاع املصريف دورا هاما
حتقيق التنمية تصاد يف دولة دون مصارف، ومن هنا يتجلى دور املصارف يف يستحيل قيام اق

من خالل توفريها للسيولة النقدية ملتطلبات االقتصاد، وذلك بتنويع أدوات الدفع على االقتصادية 
اختالف آجاهلا )قصرية ،متوسطة وطويلة األجل( وتقدمي التمويل الالزم لتنفيذ خطط التنمية، 

ى ابتكار وهندسة منتجات مصرفية وعرضها بغرض استقطاب العمالء وذلك بالعمل عل
واالستفادة من مواردهم املالية، وإعادة إقراضها إىل اجلهات اليت تعاين من العجز املايل، نما فيها 

 القطاعات االقتصادية املختلفة.
ية بالغة ففي ظل غياب سوق حقيقي لرأس املال يف اجلزائر فإن اجلهاز املصريف يعترب ذو أمه

يف النشاط االقتصادي والتنمية االقتصادية، وذلك من خالل جمموعة اخلدمات اليت يقدمها 
لالقتصاد، واملتمثلة يف تعبئة الودائع وتقدمي االئتمان، فاجلهاز املصريف يعمل على حتقيق التوزان بني 

اجهة خماطر االستثمار نشاط االدخار واالستثمار من خالل حتقيق اهدافه املتمثلة يف الرحبية ومو
 إىل مبحثني كالتايل: هذا الفصل لذلك سيقسم ، وضمان مالءة رأس املال

 ؛املؤشرات الكلية لالقتصاد وللجهاز املصريف اجلزائرياملبحث األول: 
دور اجلهاز املصريف اجلزائري يف التأثري على بعض املتغريات االقتصادية على  املبحث الثاين:

 املستوى الوطين.
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 املبحث األول: املؤشرات الكلية لالقتصاد وللجهاز املصريف اجلزائري 
سيتم يف هذا املبحث دراسة أداء االقتصاد اجلزائري من خالل استخدام عدة مؤشرات 
اقتصادية كلية للتعرف أكثر على وضعية االقتصاد اجلزائري، والتعرف على أهم مؤشرات األداء يف 

 ائري، أو بعبارة أخرى قنوات تأثري اجلهاز املصريف يف االقتصاد الوطين.اجلهاز املصريف اجلز

 املطلب األول: املؤشرات الكلية لالقتصاد اجلزائري
ميكن قياس أداء االقتصاد الوطين من خالل استخدام عدة مؤشرات لعل أمهها: ميزان 

 .خم، وغريها من املؤشراتاملدفوعات، امليزان التجاري، الناتج احمللي اإلمجايل، العمالة، التض
 أوال: ميزان املدفوعات

إن ميزان املدفوعات يعكس الواجهة االقتصادية لالقتصاد الوطين، حيث يعترب سجل 
حماسيب منتظم لكافة املعامالت االقتصادية اليت متت ما بني املقيمني يف الدولة واملقيمني يف الدول 

، كما يعرف ميزان املدفوعات بأنه "بيان 1سنة األخرى، وذلك خالل فترة زمنية حمددة هي عادة
أساسي ومنسق جلميع التعامالت االقتصادية اليت تتم بني مواطنني وحكومات ومؤسسات حملية 
لبالد من البلدان، مع مواطنني وحكومات ومؤسسات أجنبية، وهو ذو جانبني لتلك املعامالت، 

ية يف تلك املعامالت الدولية خالل مدة كما أنه أسلوب لتنظيم االستالمات واملدفوعات النقد
، أي أن ميزان املدفوعات حسب هذا التعريف هو بيان إحصائي 2زمنية معينة، عادة ما تكون سنة"

يوجز بأسلوب منهجي منظم ما جيري من معامالت اقتصادية بني اقتصاد معني والعا م اخلارجي 
 خالل فترة زمنية حمددة)سنة(.

لدويل بأنه "سجل يعتمد على القيد املزدوج، يتناول إحصائيات كما عرفه صندوق النقد ا
فترة زمنية معينة بالنسبة للتغريات يف مكونات أو قيمة اقتصاديات دولة ما بسبب تعاملها مع بقية 
الدول األخرى أو بسبب هجرة األفراد، وكذا التغريات يف قيمة أو مكونات ما حتتفظ به من 

 . 3الصندوق والتزاماهتا جتاه بقية دول العا م" ذهب نقدي وحقوق سحب خاصة من

                                                 
األوىل، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  ثار، الطبعةاألحكام واآل GATSرانيا حممود عبد العزيز عمارة، االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات  -1

 . 315ص ، 2015
، ص 2011توزيع، عمان، األردن، مسري فخري نعمة، العالقات التبادلية بني سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاساهتا على ميزان املدفوعات، دار اليازوري العلمية للنشر وال-2

70.  
  . 163، ص 2007ديات دولية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، حممود يونس، اقتصا -3
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وبالتايل فميزان املدفوعات هو عبارة عن سجل منظم أو بيان حسايب شامل لكل املعامالت 
االقتصادية اليت تتم بني املقيمني يف الدولة واملقيمني يف الدول األخرى خالل فترة زمنية عادة ما 

 تكون سنة. 
ت يف كونه أداة هامة للتحليل االقتصادي، ألنه يبني املركز الذي وتربز أمهية ميزان املدفوعا

حتتله دولة ما يف االقتصاد العاملي من خالل تشخيص قوة أو ضعف اقتصاد هذه الدولة وحتديد 
خصائص التغريات اليت حتصل يف هذا املركز عن طريق مقارنة البيانات اإلحصائية اخلاصة نميزان 

كما يفيد أيضا كبيان لعرض العملة الوطنية والطلب عليها جتاه املدفوعات لسنوات معينة، 
، 1العمالت األجنبية وذلك نما يسهم يف حتديد القيمة الفعلية لعملة البلد يف أسواق الصرف األجنيب

كما يعكس هيكل وتركيبة االقتصاد الوطين، وميثل اجلسر الذي من خالله يتم تبادل التأثريات 
ما يشكل أداة رئيسية لتحليل اجلوانب النقدية من التجارة الدولية ألي بلد، اخلارجية مع العا م، ك

ومؤشرا لسياستها املالية والنقدية وسياسات الصرف بشأن احلاجة للتعديل مىت ما حدث اختالل 
، ومن ناحية أخرى فهو يعكس مدى القوة اليت يتمتع هبا االقتصاد الوطين وقدرته ودرجة 2خارجي

ريات احلاصلة يف االقتصاد الدويل، كونه يعكس حجم وهيكل الصادرات تكيفه مع املتغ
واالستريادات، وما فيه من عوامل تؤثر يف االقتصاد ومن بينها حجم االستثمارات ومستوى 

كما يشكل أداة هامة تساعد السلطات العامة  على  3التوظيف ومستوى األسعار والتكاليف،
اخلارجية للبلد بسبب هيكله اجلامع، كتخطيط التجارة ختطيط وتوجيه العالقات االقتصادية 

اخلارجية من اجلانب السلعي واجلغرايف أو عند وضع السياسات املالية والنقدية، ولذلك تعد 
املعلومات املدونة فيه ضرورية للبنوك واملؤسسات واألشخاص ضمن جماالت التمويل والتجارة 

 . 4اخلارجية
بني أحدمها مدين واألخر دائن، حيتوي اجلانب املدين على يقسم ميزان املدفوعات إىل جان

سجل جلميع املعامالت اليت ينتج عنها مدفوعات من البلد إىل البلدان األخرى، أما اجلانب الدائن 
 5فيحتوي على سجل جلميع املعامالت اليت ينتج عنها دخول أجنبية إليه.

                                                 
  .236، ص 2013هويشار معروف، حتليل االقتصاد الدويل، الطبعة األوىل، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -1
 .72مرجع سبق ذكره، ص  مسري فخري نعمة، -2
 .56، ص2012الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، عدنان تايه النعيمي، إدارة العمالت األجنبية،   -3
  .200، ص 2009السيد حممد أمحد السرييت، اقتصاديات التجارة اخلارجية، الطبعة األوىل، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،  -4
  .199، ص 2007لية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، عبد الرمحن يسري أمحد، االقتصاديات الدو -5
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لرغم من صالبة وضعية االحتياطيات فبالنسبة مليزان املدفوعات يف اجلزائر، فإنه على ا
الرمسية للصرف وكذا قابلية االستمرار اجليد للدين اخلارجي للجزائر، ويف ظل حميط دويل يتميز 

تترجم مدى هشاشته بالنظر إىل  2015بعودة التقلبات املالية، فإن وضعية ميزان املدفوعات لسنة 
من هذه الواردات موجها لإلنتاج ارتفاع مستوى الواردات من السلع، حىت ولو كان جزء 

إىل غاية  2010واالستثمار، حيث سنوضح وضعية ميزان املدفوعات خالل الفترة املمتدة من 
 (.01من خالل اجلدول رقم ) 2015

   2015-2010(: ميزان املدفوعات خالل الفترة 01اجلدول رقم )
 )نماليري الدوالرات األمريكية( 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 
 الرصيد اخلارجي اجلاري

 امليزان التجاري
 (FOBالصادرات )

 احملروقات
 أخرى

 (FOBالواردات )
 خدمات خارج دخل العوامل، صايف

 دائن
 مدين

 دخل العوامل، صايف
 دائن 
 مدين

 دفع الفوائد
 أخرى

 حتويالت، صافية
 رصيد حساب رأس املال

 حساب رأس املال
 االستثمار املباشر ) الصايف(

 س األموال الرمسية )الصافية(رؤو 
 السحب 

 اإلهتالكات
 قروض قصرية األجل و أخطاء، 

 و السهو، صايف
 الرصيد اإلمجايل 

12.15 
18.205 
57.090 
56.121 

0.969 
38.885- 

8.340- 
3.567 

11.907- 
0.366- 
4.598 
4.964- 
0.110- 
4.845- 
2.650 
3.177 

0.00 
3.478 
0.136 
0.575 
0.439- 

0.00 
0.427- 

15.326 

17.766 
25.961 
72.888 
71.661 

1.227 
46.927- 

8.805- 
3.745 

12.550- 
2.039- 
4.453 
6.492- 
0.241- 
6.251- 
2.649 
2.375 

0.00 
2.045 
1.081- 
0.067 
1.148- 

0.00 
1.411 

20.141 

12.30 
20.17 
71.74 
70.58 

1.15 
51.57- 

7.13- 
3.96 

11.09- 
3.91- 
3.92 
7.83- 
0.33- 

7.5- 
3.17 
0.24- 
0.00 
1.52 
0.62- 
0.25 
0.87- 
0.00 
1.14- 

12.06 

1.00 
9.73 

64.71 
63.66 

1.05 
54.99- 

7.00- 
3.78 

10.78- 
4.52- 
3.55 
8.07- 
0.07- 
8.00- 
2.79 
0.87- 
0.00 
1.96 
0.38- 
4.29 
4.24- 
0.00 
2.44- 
0.13 

9.44- 
0.32 

59.99 
58.36 

1.63 
59.67- 

8.16- 
3.55 

11.71- 
4.88- 
3.17 
8.05- 
0.04- 
8.01- 
3.28 
3.55 
0.00 
1.53 
0.52 
5.95 
5.20- 
0.00 
1.51 
5.88- 

20.05- 
12.82- 
26.88 

25.7 
1.09 
39.7- 
5.38- 

2.8 
8.21- 
3.84- 
1.58 
5.43- 

0.1-
5.32- 
1.99 
0.76- 
0.00 
1.06- 
0.39- 
3.59 
3.67- 
0.00 
0.68 

20.82- 
Source:- Bulletin statistique de la banque d'Algérie, décembre  2015, p 15. 

- Rapport annuel 2014, évolution économique et monétaire en Algérie, banque d'Algérie, juillet 2015, 

p 48.   
 + الثالثي الثالث) إحصائيات مؤقتة(2015تتضمن السداسي األول من سنة  2015إحصائيات سنة *: 
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 من خالل اجلدول أعاله ميكن قراءة ما يلي:
هشاشة ميزان املدفوعات أمام تراجع  2015يؤكد تطور امليزان اجلاري اخلارجي خالل سنة  -

ملنحىن التصاعدي للواردات من السلع أداء الصادرات من احملروقات، يف ظرف يتميز باستمرار ا
، نتيجة االخنفاض املستمر لسعر البترول، سجل تراجع قوي للكميات املصدرة من 2015خالل 

ليصل إىل أقل من  2014احملروقات حيث وصل إىل أدىن مستوياته خالل هذه السنة مقارنة بسنة 
 دوالر/ الربميل. 30
مليار دوالر مقارنة  1.09استقرارا عند  2015سجلت الصادرات خارج احملروقات سنة  -

، مؤكدة بذلك الضعف اهليكلي للصادرات يف ظرف 2012و 2013و 2014باملستوى املسجل يف 
 يتميز نميل تصاعدي للوترية السنوية للواردات.

، 2014مليار دوالر مقارنة بسنة  19.97اخنفاضا نمقدار  2015سجلت واردات السلع خالل  -
مليار دوالر، مؤكدة تقلص واردات السلع حتت تأثري  59.67مليار دوالر مقابل  39.7بالغة بذلك 

تراجع الواردات من املنتجات البترولية والسلع الغذائية واملواد األولية واملنتجات النصف مصنعة 
فاملالحظ ارتفاع مستمر يف  2014إىل غاية  2010ومواد التجهيز، يف حني خالل السنوات من 

 اجع إىل تزايد واردات مواد التجهيز.الواردات ر
مليار  -8.29خاصة خالل السداسي األول حيث بلغ  2015عرف امليزان التجاري عجزا خالل  -

مليار دوالر، متأثرا أصال بتقلص صادرات احملروقات، ليبلغ  -4.53دوالر، وخالل الثالثي الثالث 
وهذا يعكس هشاشة امليزان التجاري مليار دوالر،  -12.82مبلغ   2015بذلك العجز خالل سنة 

 أمام الصادرات من احملروقات اليت تشهد تقلصا من حيث احلجم.
 4عند حدود  2015أما واردات اخلدمات خارج دخل العوامل اليت استقرت نمبلغ سداسي يف  -

 8.16مليار دوالر مقابل  5.38، حيث بلغت 2014مليار دوالر، فقد عرفت تراجع مقارنة بسنة 
 .2014ار دوالر يف ملي
 3.28مقابل  2015مليار دوالر يف  1.99فتحت أثر اخنفاض التحويالت اإلضافية، اليت بلغت  -

مليار دوالر( أقفل احلساب اجلاري  -3.84، وأثر اخنفاض عجز بند العوامل )2014مليار دوالر يف 
مليار دوالر  -9.44مقابل مليار دوالر،  -20.05بعجز قدره  2015مليزان املدفوعات اخلارجية لسنة 
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فائضا مقدر وعلى التوايل بـ  2013و 2012، 2011، 2010، بعدما سجل خالل سنة 2014يف 
 مليار دوالر. 1.00، 12.30، 17.76، 12.15

، مقابل 2015مليار دوالر يف  0.76سجل حساب رأس املال و العمليات املالية عجزا يقدر بـ  -
ر دوالر، ونتيجة لذلك أقفل إمجايل ميزان املدفوعات مليا 3.55مقدر بـ  2014فائض يف 

   2014مليار دوالر، وهو أكثر بكثري من العجز املسجل يف سنة  20.82اخلارجية بعجز قدر بـ 
 مليار دوالر(، وهذا راجع إىل العجز املسجل يف بند االستثمارات األجنبية املباشرة. 5.88)

، وهذا راجع باألساس 2015ات كان أقل شأنا يف وبالتايل نستنتج أن أداء ميزان املدفوع
 إىل االرتفاع القوي لواردات السلع املرفق بتقلص الصادرات من احملروقات. 

 ثانيا: امليزان التجاري
ميثل امليزان التجاري صايف إيرادات الواردات والصادرات للدولة، حيث يعرف بأنه "الفرق 

، ويعرف كذلك بأنه "ذلك اجلزء من ميزان 1"بني قيمة صادرات دولة ما وقيمة وارداهتا
املدفوعات لدولة ما الذي يتعلق بالبضائع أو األشياء امللموسة سواء كانت املستوردة أو 

، وبالتايل ميكن أن نعرف امليزان التجاري بأنه ذلك احلساب الذي تسجل فيه كافة 2املصدرة"
خارجها، حيث ميكن أن يكون رصيده  العمليات اخلاصة بانتقال السلع واخلدمات من دولة إىل

موجب وهذا دليل على أن كمية الصادرات من السلع واخلدمات أكثر من الواردات وهذا ما 
يؤدي إىل تسجيل فائض يف امليزان يطلق عليه الفائض التجاري، كما ميكن أن يكون رصيده 

 سالب أي أن الصادرات أقل من الواردات وبالتايل نسجل عجز جتاري.
أن امليزان التجاري يتكون من الصادرات والواردات فيمكن توضيح تطور الواردات  ونما

 والصادرات يف اجلزائر كما يلي:

 إمجايل الواردات: -1
إن كل دولة تكون حباجة إىل سلع وخدمات  م يكن باستطاعتها توفريها على املستوى 

ها، وهذا ما يعرف بالواردات، حيث احمللي، فتقوم بتوفريها من الدول األخرى وهذا باستريادها من

                                                 
ر املريخ للنشر، جيمس جوارتيين، ريتجارد أستروب، ترمجة وتعريب عبد الفتاح عبد الرمحن، عبد العظيم حممد، االقتصاد الكلي: االختيار العام واخلاص، دا -1

 .543، ص 1999السعودية، اململكة العربية الرياض، 
 .387، ص 2010لناصر، املعجم االقتصادي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مجال عبد ا -2
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تعرف الواردات بأهنا كل بضاعة ترد إىل الدولة سواء عن طريق البحر أو الرب أو اجلو، حيث أن 
اهلدف منها هو إتاحة الفرصة للحصول على بعض السلع بتكلفة أقل من إنتاجها حمليا، وإتاحة 

 تنتج مطلقا، نتيجة لعوامل املنا،، أو الفرصة للحصول على سلع ال تنتج بكميات كافية حمليا أو ال
نتيجة لسوء مواقع املوارد الطبيعية ومثل هذا االسترياد سيؤدي بالضرورة إىل رفع مستويات 

، لذلك على الدول أن تتعرف على امليزات النسبية اليت تتوفر هلا يف إنتاج بعض السلع حىت 1املعيشة
 2قيمة ما حتصل عليه من واردات.تتمكن من تصديرها إىل العا م اخلارجي لسداد 

وبالتايل تعرف الواردات بأهنا جمموع السلع واخلدمات اليت تزود هبا السوق احمللية لتغطية 
 النقص املسجل يف الداخل.

تستحوذ الواردات من املنتجات الصناعية والفالحية والنصف مصنعة واملواد الغذائية على 
 (. 02كن توضيحه يف اجلدول رقم )إمجايل الواردات اجلزائرية، وهذا ما مي

 2015-2010(: هيكل إمجايل الواردات خالل الفترة 02اجلدول رقم )
 ) نماليني الدوالرات االمريكية(

 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 
 % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ

 الطاقة
 املواد الغذائية
 املواد األولية

 نصف املصنعة املواد
 التجهيزات الفالحية
 التجهيزات الصناعية
 السلع االستهالكية

945 
6027 
1406 
9944 

330 
15573 

5987 

2.35 
14.99 

3.50 
24.73 

0.82 
38.73 
14.89 

1164 
9805 
1776 

10431 
229 

15951 
7944 

2.46 
20.73 

3.75 
22.05 

0.48 
33.72 
16.79 

4955 
9023 
1839 

10629 
329 

13604 
9997 

9.84 
17.91 

3.65 
21.10 

0.65 
27.00 
19.84 

4356 
9572 
1766 

10810 
449 

15745 
12205 

7.93 
17.43 

3.22 
19.69 

0.82 
28.68 
22.23 

2851 
11005 

1884 
12740 

657 
18906 
10287 

4.89 
18.87 

3.23 
21.84 

1.13 
32.41 
17.67 

1700 
7068 
1138 
8648 

462 
12779 

7469 

4.32 
18.00 

2.89 
22.02 

1.17 
32.54 
19.02 

 100 39264 100 58330 100 54903 100 50376 100 47300 100 40122 جمموع الواردات
Source: Bulletin statistique de la banque d'Algérie, décembre  2015, p 28. 

 + الثالثي الثالث) إحصائيات مؤقتة(.2015تتضمن السداسي األول من سنة  2015إحصائيات سنة *: 

 واردات إيل ما يلي:تشري دراسة هيكل ال
 2014و  2015يف  % 32.54حتتل واردات التجهيزات الصناعية املرتبة األوىل حبصة تقدر بـ  -

 مسامهة بذلك يف تزايد إمجايل الواردات؛

                                                 
 .24، ص دون سنة نشرصديق حممد عفيفي، التسويق الدويل" نظم التصدير واالسترياد"، مكتبة عني مشس، اإلسكندرية، القاهرة، الطبعة العاشرة،  - 1
  .24، ص 2012طبيقات، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، شريف علي الصوص، التجارة الدولية األسس والت -2
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من إمجايل  %22.02نسبة  2015يف حني مسامهة املواد أو املنتجات نصف مصنعة فقد بلغت يف  -
ثانية، حيث نالحظ أن هذه النسبة تكاد تكون نفسها خالل الواردات واحتلت بذلك املرتبة ال

؛ و بالتايل إن االرتفاع املعترب لواردات السلع املخصصة 2015إىل غاية  2010الفترة املمتدة من 
الستغالل أداة اإلنتاج واالستثمار )منتجات نصف مصنعة وسلع التجهيز الصناعية والزراعية( 

 ؛2015 - 2010ل الفترة يفسر ارتفاع إمجايل الواردات خال
كما شهدت فئة واردات السلع االستهالكية غري الغذائية اليت تشغل املرتبة الثالثة، اخنفاضا  -

، من جهة أخرى، ونمرتبة رابعة وحبصة قدرها 2012و 2013مقارنة بـ  2015و 2014خالل 
مسامهة بذلك  %1.44بـ 2013عن سنة  2014تزايدت واردات املواد الغذائية يف سنة  18.87%

 يف ارتفاع الواردات اإلمجالية.

 إمجايل الصادرات: -2
ميكن تعريف الصادرات بأهنا "قدرة الدولة وشركاهتا على حتقيق تدفقات سلعية وخدمية 
ومعلوماتية ومالية وثقافية وسياحية وبشرية إىل دول وأسواق عاملية ودولية أخرى، بغرض حتقيق 

ة مضافة وتوسع ومنو وانتشار وفرص عمل والتعرف على أهداف الصادرات من أرباح وقيم
، كما تعرف بأهنا " تتمثل يف الصلع واخلدمات اليت 1ثقافات أخرى وتكنولوجيا جديدة...إخل"

تنتجها إحدى الدول وتبيعها لدولة أخرى يف مقابل سلع أو خدمات تنتجها هذه الدول األخرى، 
تلقى قبوال عاما يف التبادل اخلارجي، أو يف مقابل دين  أو يف مقابل الذهب والعمالت االجنبية اليت
، ومن خالل هذين التعريفني ميكن تعريف الصادرات 2سابق أو يف مقابل تعويضات ومنح معينة"

بأهنا هي جمموع السلع والبضائع واخلدمات املوجهة إىل اخلارج إىل السوق الدولية يف حالة حتقيق 
 فائص يف اإلنتاج.

مهية تتجلى من خالل قدرهتا على خلق فرص عمل جديدة، حيث يعترب إن للصادرات أ
قطاع الصادرات املستوعب األساسي للعمالة اجلديدة، كما تعترب أحد املوارد اهلامة جللب النقد 
االجنيب مما يؤثر بصورة مباشرة على التوزان املايل واالستقرار النقدي للعملة احمللية للبلد، وأسعار 

رات تلعب دورا رئيسيا ومباشرا يف معاجلة االختالل يف ميزان املدفوعات عن الصرف، فالصاد
                                                 

كلية العلوم ناصر الدين قرييب، أثر الصادرات على النمو االقتصادي دراسة حالة اجلزائر، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد دويل،  -1
 .  83، ص2014-2013اجلزائر،  االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة وهران،

   .313، ص 1986عبد العزيز فهمي هيكل، موسوعة املصطلحات االقتصادية واالحصائية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،  -2
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طريق معاجلة اخللل يف امليزان التجاري، كما تعمل الصادرات على جذب االستثمار احمللي 
واألجنيب ألن االستثمار يعترب احملرك األساسي لنجاح عملية التصدير، ألنه يأيت بالتكنولوجيا 

باإلضافة إىل االرتباط باألسواق العاملية، وكذلك تعمل الصادرات على حتقيق احلديثة و اخلربة 
 معدالت منو مرتفعة.

، ذلك أن %100تتمثل معظم الصادرات اجلزائرية يف منتجات الطاقة بنسبة تكاد تصل إىل 
 (. 03اجلزائر تعتمد بدرجة كبرية على البترول، وهذا ما نالحظه يف اجلدول رقم )

 2015- 2010(: هيكل إمجايل الصادرات خالل الفترة 03اجلدول رقم )
 ) نماليني الدوالرات االمريكية(

 *2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
 % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ

 الطاقة
 الصادرات خارج احملروقات

 املواد الغذائية
 املواد األولية

 املواد نصف املصنعة
 التجهيزات الفالحية
 التجهيزات الصناعية
 السلع االستهالكية

56143 
1619 

305 
165 

1089 
- 

27 
33 

97.20 
2.80 
0.53 
0.29 
1.89 

- 
0.05 
0.06 

71662 
2140 

357 
162 

1495 
- 

36 
16 

97.10 
2.90 
0.48 
0.22 
2.03 

- 
0.05 
0.02 

70571 
2048 

314 
167 

1519 
- 

30 
18 

97.18 
2.82 
0.34 
0.23 
2.09 

- 
0.04 
0.02 

63326 
2161 

402 
108 

1608 
- 

25 
18 

96.70 
3.30 
0.61 
0.16 
2.46 

- 
0.04 
0.03 

58362 
2810 

323 
49 

2350 
2 

15 
10 

95.41 
4.59 
0.53 
0.08 
3.84 

0 
0.02 
0.02 

25755 
1568 

194 
76 

1277 
- 

13 
8 

89.14 
5.42 
0.67 
0.26 
4.42 

- 
0.04 
0.02 

 100 28891 100 61172 100 65487 100 72620 100 73802 100 57762 جمموع الصادرات
Source: Bulletin statistique de la banque d'Algérie, décembre  2015, p 28. 

 + الثالثي الثالث) إحصائيات مؤقتة(2015تتضمن السداسي األول من سنة  2015إحصائيات سنة *: 
، 2010خالل السنوات من خالل اجلدول نالحظ ارتفاع حجم الصادرات من احملروقات   

بدأت صادرات احملروقات تتراجع حيث بلغت نسبة  2013، لكن ابتداء من سنة 2012، 2011
، وهذا راجع لالخنفاض 2014عن سنة  %6.27أي باخنفاض يقدر بـ  2015يف  89.41%

ية املستمر يف أسعار الربميل الواحد من البترول، وإذا تتبعنا التوزيع السلعي للصادرات اجلزائر
 نالحظ:

طيلة الفترة  %97وبنسبة  2014خالل سنة   %89.14وحتتل املرتبة األوىل بنسبة الطاقة:  -
ونالحظ هيمنة هذه اجملموعة على بقية اجملموعات السلعية األخرى، حيث  (2010-2013)

مليون دوالر  58362مليون دوالر إىل  63326لتنتقل من  2013مقارنة بسنة  2014اخنفضت سنة 
، وهذا بسبب اخنفاض أسعار البترول والكميات املصدرة، وسجل %7.83-بة اخنفاض وبنس
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مليون دوالر  32587بـقدر  2014كذلك اخنفاضا مقارنة بسنة  2015السداسي األول من سنة 
 بسبب االخنفاض املتواصل يف أسعار البترول والكميات املصدرة،

ن إمجايل الصادرات واملرتبة األوىل من الصادرات : وحتتل املرتبة الثانية ماملنتجات نصف املصنعة-
 %1.89مليون دوالر ونسبة  1089خارج احملروقات من حيث القيمة والنسبة، حيث انتقلت من 

لتنخفض يف السداسي األول من  2014سنة %3.84مليون دوالر ونسبة  2350إىل   2010سنة 
 ؛%4.42مليون دوالر ونسبة  1277إىل  2015سنة 

حتتل املرتبة الثالثة من إمجايل املنتجات املصدرة و املرتبة الثانية  من هيكل  واد الغذائية :أما امل -
(، حيث شهدت اخنفاض خالل السداسي 2015-2010الصادرات خارج احملروقات خالل الفترة )

مليون دوالر، أما  194مليون دوالر إىل  323لتنتقل من  2014مقارنة بسنة  2015األول من سنة 
اقي اجملموعات من املواد األولية والتجهيزات الصناعية والتجهيزات الفالحية والسلع االستهالكية ب

 .2015-2010من إمجايل الصادرات خالل الفترة  %0.1يف تصدر بنسب ضئيلة  م تتجاوز 

 ثالثا: الناتج احمللي اإلمجايل:
تاج يعرف بأنه إمجايل القيم ميكن أن نعرف الناتج احمللي اإلمجايل بثالث طرق: بطريقة اإلن

النقدية للسلع واخلدمات النهائية املنتجة داخل االقتصاد احمللي بواسطة عناصر اإلنتاج املوجودة 
داخل احمليط اجلغرايف، خالل فترة زمنية تكون عادة السنة، أما بطريقة الدخل فيعرف بأنه إمجايل 

وجودة داخل احمليط اجلغرايف اليت أسهمت دخول عناصر اإلنتاج )العمل، رأس املال، األرض( امل
يف العملية اإلنتاجية خالل فترة زمنية معينة تكون عادة السنة، وبطريقة اإلنفاق فهو إمجايل قيمة 
السلع املوجهة إىل تلبية الطلب الكلي يف اجملتمع )أي جمموع اإلنفاق النهائي(، ويشمل اإلنفاق 

واإلنفاق احلكومي وصايف التعامل اخلارجي )الصادرات االستهالكي اخلاص واإلنفاق االستثماري 
  1ناقص الواردات( خالل فترة زمنية معينة تكون عادة السنة.

كما يعرف أيضا بأنه "ميثل قيمة السلع املنتجة واخلدمات املباعة يف السوق )القيمة 
، أي أنه يقتصر 2ة السنة("السوقية( واليت ينتجها اجملتمع أو االقتصاد احمللي يف فترة زمنية معينة )عاد

                                                 
 . 07، ص 2016لنقد العريب السعودي، السعودية، مهند بن عبد امللك السلمان، أمحد بن بكر البكر، دراسة وصفية: مفهوم الناتج احمللي اإلمجايل، مؤسسة ا -1
  . 31، ص 2005حسام داود وآخرون، مبادئ االقتصاد الكلي، الطبعة الثالثة، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن،  -2
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على احتساب ما ينتجه اجملتمع أو االقتصاد احمللي فوق البقعة اجلغرافية، فهو بالتايل ال يشمل ما 
  1ينتجه املواطنون العاملون يف اخلارج.

وبالتايل من خالل هذه التعاريف ميكن تعريف الناتج احمللي اإلمجايل بأنه القيمة النقدية 
 مات النهائية املنتجة يف االقتصاد. جلميع السلع واخلد

حيث تتضح أمهية مؤشر الناتج احمللي اإلمجايل يف كونه يلخص النشاطات االقتصادية اليت 
قام هبا اجملتمع خالل فترة معينة غالبا سنة، كما يلخص ما حتصلت عليه عناصر اإلنتاج من عوائد 

يف التحليالت االقتصادية ووضع اخلطط  نتيجة مسامهتها يف اإلنتاج احمللي، كما ميكن استخدامه
والسياسات التنموية، ومعرفة توجهات االقتصاد احلالية، وأيضا من خالل معرفة دخول العناصر 
االنتاجية من املمكن وضع سياسة تؤثر على توزيع الدخول، وبواسطة معرفة الناتج احمللي اإلمجايل 

رئيسية املستهلكة يف االقتصاد، وقد يستخدم بطريقة اإلنفاق، سوف ميكن من معرفة القطاعات ال
 2أيضا كمؤشر للمقارنة بني الدول من ناحية حتديد مستوى األداء االقتصادي للدولة.

ليبلغ  2014إىل غاية سنة  2009فلقد شهد الناتج احمللي اإلمجايل تطورا ملحوظا منذ سنة  
مليار دينار، حيث أن  556400 تقدر بـ 2013مليار دينار أي بزيادة مقارنة بسنة  17235600

مقارنة بالقطاعات األخرى، حيث أنه  احمللي اإلمجايلقطاع احملروقات ميثل أكرب نسبة يف الناتج 
، وهذا راجع إىل تقلص مسامهة 2013مقارنة بسنة  %4.3سجل اخنفاضا قدر بـ  2014خالل 

 احمللي اإلمجايلالناتج  قطاع احملروقات، يف حني أصبحت القطاعات األخرى األكثر مسامهة يف
، كما أن مسامهة 2013يف  %59.3مقابل  %62.8إىل  2014وذلك بنسبة إمجالية وصلت سنة 

تكاد تكون نفسها أي استقرار هذه  2014إىل غاية  2009القطاعات األخرى خالل السنوات من 
تلف قطاعات ومسامهة خم احمللي اإلمجايل، وميكن توضيح تطور الناتج %58املسامهة يف حدود 

 (.04النشاط االقتصادي فيه يف اجلدول رقم )
 
 
 
 

                                                 
  .60، ص 2006التوزيع، عمان، األردن، حريب حممد موسى عريقات، مبادئ االقتصاد: التحليل الكلي، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر و -1
 . 06، ص مرجع سبق ذكرهمهند بن عبد امللك السلمان، أمحد بن بكر البكر،  -2
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 ) نماليري الدينارات(       2014-2009خالل الفترة  احمللي اإلمجايل(: الناتج 04اجلدول رقم )
 *2014 2013 2012 2011 2010 2009 قطاع النشاط االقتصادي/السنوات

 % بلغامل % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ
 احملروقات

 قطاعات أخرى
 الفالحة
 الصناعة

 بناء و أشغال عمومية
 خدمات خارج اإلدارات العمومية

 خدمات اإلدارات العمومية
 حقوق ورسوم على الواردات

3109.1 
6143.1 

931.3 
570.7 

1094.8 
2349.1 
1197.2 

715.8 

31.2 
61.6 

9.3 
5.7 

11.0 
23.6 
12.0 

7.2 

4180.4 
7063.5 
1015.3 

617.4 
1257.4 
2586.3 
1587.1 

747.7 

34.9 
58.9 

8.5 
5.1 

10.5 
21.6 
13.2 

6.2 

5242.5 
8539.5 
1183.2 

663.8 
1333.3 
2933.2 
2426.1 

854.6 

39.9 
58.9 

8.5 
5.1 

10.5 
21.6 
13.2 

6.2 

5536.4 
9642.3 
1421.7 

728.6 
1491.2 
3305.2 
2695.7 
1077.5 

35.8 
58.3 

8.1 
4.5 
9.1 

20.0 
16.6 

5.8 

4968.0 
10473.9 

1640.0 
765.4 

1627.4 
3849.6 
2591.4 
1237.3 

34.1 
59.3 

8.7 
4.5 
9.2 

20.3 
16.6 

6.6 

4657.8 
11343.0 

1771.5 
837.0 

1794.0 
4191.0 
2749.5 
1234.7 

29.8 
62.8 

9.8 
4.6 
9.8 

23.1 
15.5 

7.4 
 100 17235.6 100 16679.2 100 16256.2 100 14636.7 100 11991.6 100 9968.0 احمللي اإلمجايلالناتج 

Source: Bulletin statistique de la banque d'Algérie, décembre  2015, p 26. 

 إحصائيات مؤقتة 2014إحصائيات سنة *: 
عات االقتصادية املختلفة يف الناتج وبالتايل من خالل اجلدول ميكن استنتاج إسهامات القطا

 احمللي اإلمجايل كالتايل:
حيث أصبح حيتل املرتبة األوىل من حيث األمهية يف االقتصاد، وهذا بعد قطاع اخلدمات:  -

يف الناتج احمللي  %38.6التراجع الذي عرفه قطاع احملروقات، إذ بلغ متوسط إسهامها ما يقارب 
، حيث يعترب القطاع املصريف ضمن قطاع اخلدمات 2013سنة  %36.9مقابل  2014اإلمجايل سنة 

اليت يعتمد عليها االقتصاد يف الناتج احمللي اإلمجايل، وبالتايل زيادة معدل النمو، وهو من القطاعات 
اليت ميكن التحكم فيها وزيادة نسبة مسامهته يف االقتصاد لزيادة عدد املتداولني بالقطاع املصريف 

 اخلدمات املقدمة إىل االقتصاد الوطين.واالعتماد على 
يعترب قطاع احملروقات من أهم مقومات االقتصاد الوطين، حيث يعتمد  قطاع احملروقات: -

االقتصاد بشكل كبري على احملروقات، حيث يالحظ أن إمجايل مسامهة قطاع احملروقات يف الناتج 
رات احملروقات، وقد بلغت ما يقارب نتيجة االخنفاض يف صاد 2014احمللي اإلمجايل اخنفضت سنة 

 .2013عن سنة  %4.3، أي بنسبة 29.8%
، مقارنة بالقطاعات األخرى، 2014حقق قطاع الفالحة نتائج معتربة يف سنة قطاع الفالحة:  -

 %9.8وبلغ أعلى منو يف احلجم حيث بلغت إمجايل مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل ما يقارب 
  .2013سنة  %8.7مقابل 

استقراره سنة  قطاع البناء واألشغال العموميةيواصل نشاط  قطاع البناء و األشغال العمومية: -
، وهذا نتيجة الخنفاض االستثمارات 2013سنة  %6.6مقارنة بنسبة  %6.8بنسبة منو  2014
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نسبة  العمومية )من نفقات ميزانية التجهيز(، والنتهاء األشغال الكربى للبنية التحتية، حيث بلغت
نقطة مئوية مقارنة بسنة  0.6أي بنسبة زيادة  2014سنة  %9.8مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل 

2013. 
 %3.9، حيث بلغ نسبة منو 2014عرف توسع القطاع الصناعي تباطؤ يف سنة  قطاع الصناعة: -

وهو ال  نقطة مئوية، 0.2باخنفاض قدره  2013، ليسجل تراجع عن سنة 2013سنة  %4.1مقابل 
، وهي مسامهة تقل عن مسامهة القطاع %4.6يساهم يف منو إمجايل الناتج احمللي سوى بواقع 

 الفالحي.

 رابعا: العمالة والتوظيف:
نظريا سوق العمل هو عبارة عن سوق غري حسي، حيث يبحث فيه العمال )كمنتجني 

لنوع معني من هذه لسلعة مسماة مهارات( عن عمل، بينما يبحث أرباب العمل )كمستهلكني 
السلعة( عن عمال لديهم رغبة يف بيع مهاراهتم من خالل العمل، إن املساومة التجارية واالتفاق 
الذي حيدد أسعار هذه السلع خيضع لعرض وطلب هذه السوق، ويسمى أجور وشروط 

ني ( سوق العمل أنه: "امليدان الذي يوائم بBITاالستخدام، حيث يعرف املكتب الدويل للعمل )
العاملني والوظائف، أو حيث جيري تبادل العمل مقابل أجر أو يقايض عينيا، فيما تشكل القوى 

، كما يعرف سوق العمل بأنه: " اآللية اليت 1العاملة العنصر احليوي الذي ميد السوق بالعاملني"
تتحدد من خالهلا مستويات األجور والتوظيف )أي تفاعل قوى الطلب والعرض على خدمات 

 .2عمل("ال
وبالتايل من خالل هاذين التعريفني نمكن تعريف سوق العمل بأنه اجملتمع الذي يضم  

أصحاب األعمال أو ممثلي املؤسسات من جهة ويف اجلهة املقابلة األفراد الباحثني عن الوظائف، 
 وحتكمه عوامل الطلب والعرض وقوانني الوفرة والندرة، فإذا توافرت الوظائف قل عدد العاطلني

واجته سوق العمل ألن يكون حمكما، والعكس إذا قلت الوظائف زاد عدد العاطلني والباحثني عن 
 عمل واجته السوق ألن يكون راكدا. 

                                                 
جارية وعلوم التسيري، حممد أديوش درمحاين، إشكالية التشغيل يف اجلزائر: حماولة حتليل، أطروحة دكتوراه، ختصص اقتصاد التنمية، كلية العوم االقتصادية والت -1

 .  49، ص 2013-2012جامعة تلمسان، اجلزائر، 
 نفسه.  -2
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  1تتميز سوق العمل يف اجلزائر باخلصائص التالية:و
 عجز يف اليد العاملة املؤهلة وضعف التطور بالنسبة للحرف؛- 
 ن واحتياجات التشغيل؛عدم التوافق بني خمرجات التكوي -
ضعف الوساطة يف سوق الشغل ووجود اختالالت بالنسبة لتقريب العرض من الطلب يف جمال  -

 التشغيل؛
 عدم توفر شبكة وطنية جلمع املعلومات حول التشغيل؛ -
 انعدام املرونة يف احمليط اإلداري واملايل والذي يشكل عائقا أمام االستثمار؛ -
 على التكيف مع املستجدات؛ضعف قدرة املؤسسات  -
 صعوبة احلصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب املشاريع؛ -
ترجيح النشاط التجاري )الذي ال ينشئ مناصب شغل كثرية( على حساب االستثمار املنتج  -

 امُلول ّّد ملناصب الشغل؛
 جور؛العامل االجتماعي الثقايف الذي يدفع إىل تفضيل العمل املأ -
 ترجيح املعاجلة االجتماعية للبطالة ملدة عدة سنوات؛ -
 ضعف التنسيق ما بني القطاعات؛ -
ضعف احلركية اجلغرافية واملهنية لليد العاملة واليت نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل،  -

 .السيما يف املناطق احملرومة )يف اجلنوب واهلضاب العليا(
ل يف اجلزائر فإننا جند هذا السوق تتحكم يف حتديـده عـدة   أما إذا نظرنا إىل سوق العم

متغريات فالعوامل املتحكمة أو احملددة لعرض العمل تتمثل يف العوامل الدميغرافية نمـا فيهـا مـن    
معدالت املواليد ومعدالت الوفيات ومعدالت اهلجرة وغريها، أما العوامل اليت حتدد الطلب علـى  

 ( يوضح ذلك؛01مل االقتصادية املختلفة، والشكل رقم )هذه العمالة فتتمثل يف العوا
 
 
 

                                                 
من حاملي  3دراسة استطالعية على عينة من خرجيي جامعة اجلزائر -مالية مكريي، التخصصات العلمية خلرجيي اجلامعات اجلزائرية ومدى تلبيتها حلاجيات سوق الشغل -1

، 2013ديسمرب  04/05ويل حول: "اجلامعة و التشغيل، االستشراف، الرهانات واحملك"، جامعة املدية، اجلزائر، شهادة املاجستري، ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الد
  .6ص
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 البطالة( -الطلب على العمالة-العوامل احملددة ملتغريات سوق العمل)قوة العمل(: 01الشكل رقم )
 العوامل احملددة لعرض العمل  

 ل بسببالعمالة اخلارجة من سوق العم                                                         

 اإلحالة  -

 

 

 

 

 

 

                       
                  

 العمالةعلى العوامل احملددة للطلب                                                          
 

البطالة يف ظل سيناريوهات بديلة، معهد التخطـيط   -(، تقدير الطلب على العمالة قوة العمل187ية رقم )سلسلة قضايا التخطيط والتنم املصدر:
 ص. ة، الصفح2006 القومي، مصر،

2016 لسبتمربومن خالل مؤشرات البطالة والتشغيل 
بلغ عدد الناشطني اقتصاديا  ،1

سنة فأكثر  15غني شخصا، وبلغت نسبة النشاط االقتصادي لدى السكان البال 12117000

                                                 
 .14/02/2017، تاريخ االطالع: www.ons.dz، متوفر يف املوقع ONSالديوان الوطين لإلحصاء إحصائيات  -1

 

 معدالت

 املواليد

 معدالت
 الوفيات

 معدالت

 اهلجرة
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 يف املسامهة معدالت
االقتصادي النشاط  

 سوق العمل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

لنشاط االقتصادي    حسب ا-      النوع حسب-
املستوى التعليمي-فئات السن       -   

أقسام املهن-املستوى التعليمي   -  
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على 
فرص   العمالة

العمل 
املتاحة 

للداخلني 
اجلدد يف 
سوق 
 العمل

 عوامل اقتصادية

 عوامل دميوغرافية

طلب 
اليلإح  

 اإلحالة على التقاعد
 التقاعد املسبق

 الوفاة
 اهلجرة

االنتقال من وظيفة إىل 
 أخرى

 

 

 

طلب 
توسعي 
)كنتيجة 
للنمو 

(االقتصادي  

 الناتج احمللي اإلمجايل
االستثمار املتحقق يف كل قطاع  

 أجور العاملني بكل قطاع
برامج التدريب وإعادة التدريب    

سوق حجم البطالة الفائضة عن 
 العمل

قيمة التأمينات السنوية على  
 العاملني

قيمة الضرائب على األرباح  
 الصناعية والتجارية

قيمة الضرائب اجلمركية   
 سعر الفائدة على اإلقراض

سعر صرف الدينار اجلزائري   
 

حسب النوع               -
فئات السن      -  
املستوى التعليمي-  

 

 

هيكل السكان 
حسب النوع 
وفئات العمر 

واملستوى 
 التعليمي

http://www.ons.dz/
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، كما متيزت وضعية 2015مسجلة بذلك استقرارا مقارنة باملستوى املسجل يف سبتمرب  41.8%
بارتفاع يف حجم السكان الناشطني اقتصاديا، حيث بلغت  2016سوق العمل خالل سبتمرب 

شخصا، وتعود هذه  185000، وهو ما يعادل زيادة يف احلجم بلغت  %1.6نسبة هذا التزايد 
لزيادة أساسا إىل ارتفاع حجم الفئة املشتغلة وفئة الباحثني عن العمل يف آن واحد مقارنة بنفس ا

شخصا مسجال بذلك  10845000قدر تعداد القوة العاملة بـ: الفترة من السنة املاضية، حيث 
، ويشكل حجم الفئة العاملة النسوية 2015شخصا مقارنة بسنة  251000تراجعا قدر بـ 

من إمجايل اليد العاملة مسجلة كذلك اخنفاضا مقارنة  %17.6شتغلة، وهو ما ميثل م 1912000
وتقدر نسبة اليد العاملة النشيطة من الفئة اليت يف سن العمل  مشتغلة، 22000قدر بـ  2015بسنة 
، وهي 2015نقطة مقارنة بسبتمرب  0.3على املستوى الوطين، مسجلة ارتفاعا بلغ  %37.4بـ: 

جدا، حيث تعود هذه الزيادة الضعيفة أساسا إىل االخنفاض املعترب لنسبة العمالة لدى نسبة ضعيفة 
خالل  %17.6إىل  2015سنة  %18.3نقطة حيث اخنفضت من  0.7النساء واليت اخنفضت بـ 

2016. 
هيمنة وتبني بنية العمل حسب القطاعات )التجارة، اإلدارة العمومية وخدمات أخرى( 

من إمجايل اليد % 61 تستخدم أكثر من نصف اليد العاملة النشيطة مما ميثل واليتقطاع اخلدمات، 
فيما حيتل قطاع %، 17.5العاملة النشيطة، وحيتل قطاع األشغال العمومية املرتبة الثانية بنسبة 

 .%8وقطاع الزراعة املرتبة الرابعة بنسبة  %13.5الصناعة املرتبة الثالثة بنسبة 
من إمجايل اليد  %59.8اع القانوين أن القطاع اخلاص يشغل ويظهر التوزيع حسب القط

شخصا  351000مشتغال، مسجال بذلك ارتفاعا بلغ  6490000العاملة، وهو يوافق حجما بلغ 
، ونالحظ تباينا معتربا حسب اجلنس، حيث تتميز اليد العاملة 2015عن املستوى الذي بلغه خالل 

 من إمجايل اليد العاملة النسوية(.  %62.1)النسوية بتمركز أكرب يف القطاع العام 
شخصا، وبلغ بذلك معدل البطالة  1272000كما بلغت فئة البطالني حجما يقدر بـ  

اليت ، 2015نقطة مقارنة بسبتمرب  0.7بلغ  اخنفاضا على املستوى الوطين، مسجال بذلك 10.5%
 اإلناث.لدى  %20لدى الذكور و %8.1، وبلغ معدل البطالة %11.2قدرت بـ 

يف اخنفاض  2016 غاية إىل 2010معدل البطالة يف اجلزائر خالل الفترة  واملالحظ أن
عند  2011و 2010و 2009مستمر من سنة إىل أخرى حيث عرف استقرارا ما بني السنوات 
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، 2012نقطة باملقارنة بسنة  1.2، أي باخنفاض مقداره %9.8إىل  2013، ليصل سنة %10نسبة 
السياسات املعتمدة من أجل تقليص معدالت البطالة، أي أن هناك ارتفاع طفيف وهذا كله بفضل 

سجل معدل البطالة  2015، ويف %9.8عند نسبة   2014يف نسبة التشغيل، ليواصل استقراره يف 
  .2014نقطة مقارنة بسنة  0.6ارتفاعا بلغ 

إىل غاية  2010وميكن توضيح تطور كل من العمالة والبطالة خالل الفترة املمتدة من 
 (.05يف اجلدول رقم ) 2016

 .2016 -2010(: تطور العمالة والبطالة خالل الفترة 05اجلدول رقم )
 ) باملاليري(

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة
 12117 11932 11453 11964 11423 10661 10812 الفئة النشطة

 %41.8 %41.8 %40.7 %43.2 %42.0 %40.0 %41.7 1معدل النشاط
 10845 10594 10239 10788 10170 9599 9735 الفئة العاملة)املشتغلني(

 %37.4 %37.1 %36.4 %39.0 %37.4 %36.0 %37.6 معدل العمالة
 1272 1337 1214 1175 1253 1062 1076 الفئة البطالة
 %10.5 %11.2 %10.6 %9.8 %11.0 %10.0 %10.0 نسبة البطالة

 لة حسب النشاط االقتصاديتوزيع اليد العام
 865 917 899 1141 912 1034 1136 الفالحة
 1465 1377 1290 1407 1335 1367 1337 الصناعة

 1895 1776 1826 1791 1663 1595 1886 األشغال العمومية
 6620 6524 6224 6449 6260 5603 5377 التجارة و اخلدمات

 توزيع اليد العاملة حسب القطاع القانوين
 4355 4455 4100 4440 4354 3843 3346 القطاع العام

 6490 6139 6139 6349 5816 5756 6390 القطاع اخلاص
Source: office national des statistiques, activité, emploi& chômage en septembre 2016,  site, 

www.Ons. dz, 14/02/2017. 

 
                                                 

سنة( و اليت متلك القدرة و الرغبة و االستعداد للعمل و الذين يقدرون على أداء هذا  60و  16نشطة: تتمثل يف الفئة السكانية بني )الفئة ال -تعاريف:  -1
 العمل و يرغبون فيه و يبحثون عنه، وتنقسم الفئة النشطة إىل قسمني بارزين مها: املشتغلــون فعال ـ  العاطلون )البطالون(.

 القوى العاملة ) الفئة النشطة( إىل حجم السكان يف سن النشاط. معدل النشاط: حجم -
 معدل العمالة: نسبة السكان العاملني إىل السكان يف سن العمل. -
  .معدل البطالة: نسبة السكان العاطلني عن العمل إىل الفئة النشطة -
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 خامسا: التضخم
دة يف التداول النقدي يترتب عليه زيادة يف الطلب الكلي يعرف التضخم بأنه "كل زيا

الفعال عن العرض الكلي للسلع واملنتجات يف فترة زمنية، تؤدي إىل زيادة املستوى العام 
، فهذا التعريف يعرب عن الفجوة ما بني الزيادة يف كمية النقد املتداول وبني كمية 1لألسعار"

اق ومن مث فإن التضخم هو نتيجة هذه الفجوة وارتفاع املنتجات، والسلع املوجودة يف األسو
األسعار هو املؤشر هلا، كما يقصد بالتضخم االرتفاع املستمر وامللموس يف املستوى العام 

 2لألسعار.
وبالتايل من خالل هذه التعاريف ميكن تعريف التضخم بأنه زيادة يف حجم الطلب الكلي  

ومستمرة، مما يؤدي إىل حدوث سلسلة من االرتفاعات على حجم العرض احلقيقي زيادة حمسوسة 
املفاجئة واملستمرة يف املستوى العام لألسعار، وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم يف وجود فائض 

 يف الطلب على السلع يفوق املقدرة احلالية للطاقة اإلنتاجية.
تقريبا يف نفس  ، وهو2014سنة  %2.92حيث بلغ التضخم السنوي املتوسط يف اجلزائر 

اجملال الذي توقعه بنك اجلزائر، وهذا يف ظل التدابري التشريعية اجلديدة املتعلقة بالنقد و القرض 
، اليت تعطي إرساء قانونيا الستقرار األسعار كهدف 3(2010أوت  26املؤر، يف  04-10األمر )

خاصة، حيث عزز بنك  صريح للسياسة النقدية، حيث أخذ توقع التضخم على املدى القصري أمهية
اجلزائر يف هذا الصدد العمل على التنبؤ يف املدى القصري نمعدل التضخم وذلك ابتداء من سنة 

، يف حني بلغ التضخم الفعلي %3.4مقدر بـ  2014، لذلك كان معدل التضخم املتوقع يف 2011
وقع يقدر ، حيث كان املعدل املت2013، ونفس الشيء مت يف %2.92املقاس كما سبق ذكره 

، وهكذا  فقد سامهت إدارة السياسة النقدية من طرف بنك %3.26واحملقق يقدر بـ  %3.4بـ
اجلزائر يف جتسيد هدف العودة إىل استقرار األسعار على املدى القصري، ويرجع تراجع معدل 

ع إىل أن مستوى أسعار السلع املستوردة تراجع، و هذا باملوازاة مع تراج 2014التضخم يف سنة 
 التضخم العام على مستوى البلدان املتقدمة والنامية.

                                                 
 .25، ص 2003اهرة، غازي حسني عناية، التضخم املايل، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، الق -1

2
-A.VIAU et J.M.ALBERTINI, L'inflation  (initiation), Seconde édition, éditions du seuil, Paris, France, 1957, 

P18.    
،  50املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد املتعلق بالنقد والقرض، األمانة العامة للحكومة،  04-10اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، األمر  -3

  .15-11، ص 01/09/2010بتاريخ 
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 .2014إىل غاية  2010( يوضح تطور معدالت التضخم خالل الفترة 06واجلدول رقم )
 2014-2010(: معدالت التضخم خالل الفترة 06اجلدول رقم )

 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 %2.92 %3.26 %8.89 %4.52 %3.91 معدل التضخم

Source: Bulletin statistique de la banque d'Algérie, décembre  2015, p 29. 

 املطلب الثاين: مؤشرات اجلهاز املصريف اجلزائري
من أهم مؤشرات قياس أداء اجلهاز املصريف اجلزائري، مؤشر كفاية رأس املال، ومعدل 

ؤشرات يف هذا املطلب وخالل الرحبية و السيولة وغريها من املؤشرات، حيث سيتم تناول هذه امل
 .2014إىل غاية  2010الفترة 

 أوال: مؤشر كفاية رأس املال
يلعب رأس مال البنوك دورا هاما يف احملافظة على سالمة وضع البنوك ومتانته وسالمة 
األنظمة املصرفية بشكل عام، حيث أنه ميثل اجلدار أو احلاجز الذي مينع أي خسارة غري متوقعة 

عرض هلا البنك من أن تطال أموال املودعني، وكما هو معلوم فإن البنك بشكل عام ميكن أن يت
يعمل يف بيئة تتميز بدرجة عالية من عدم التأكد والذي ينشأ عنه تعرضها ملخاطر عدة تشمل 

، حيث 1بشكل رئيسي املخاطر االئتمانية وخماطر السوق واملخاطر التشغيلية واملخاطر االستراتيجية
م كفاية رأس املال العالقة بني مصادر رأس مال البنك واملخاطر احمليطة نموجودات يوضح مفهو

البنك وأي عمليات أخرى، وميكن تعريف درجة املالءة يف البنوك بأهنا "احتمال إعسار البنك، 
، ويقصد باملالءة املصرفية "زيادة 2حيث كلما اخنفض احتمال اإلعسار ارتفعت درجة املالءة"

وعدم املالءة تعين العكس أي زيادة  3نك )موارده( عن مطلوباته )التزاماته("موجودات الب
املطلوبات عن املوجودات، ومنه فاملالءة املصرفية تعرف بأهنا الرصيد الصايف للبنك أي الفرق بني 

                                                 
من آثار خماطر  جعفر حسن البشري آدم، إبراهيم فضل املويل، معيار كفاية رأس املال املكيف حسب معايري جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ودوره يف احلد -1

  .97-96، ص ص 2015، 01، العدد 16السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، اجمللد  االئتمان املصريف، جملة العلوم االقتصادية، جامعة
ث لالقتصاد اإلسالمي، ماهر الشيخ حسن، قياس مالءة البنوك اإلسالمية يف إطار املعيار اجلديد لكفاية رأس املال، ورقة عمل مقدمة ضمن املؤمتر العاملي الثال -2

 . 09، ص2005اململكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 
، ورقة عمل مقدمة Basel 2براهيم بلقلة، عبد اهلل احلرتسي محيد، حنو إطار جديد لقياس كفاية رأس املال يف البنوك اإلسالمية وفقا إلطار منسجم مع   -3

ية: النظام املصريف اإلسالمي منوذجا، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، مخيس ضمن امللتقى الدويل الثاين حول األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية واملصرف
 .08، ص 2009ماي  06و 05مليانة، اجلزائر، أيام 



 يندور اجلهاز املصريف اجلزائري يف االقتصاد الوط          الفصل األول:                      

  21  

 

استعماالته والتزاماته، أو هي قدرة رأس مال البنك على استيعاب خماطر املوجودات املمولة من 
 الذاتية ومن األموال املضمونة من قبله يف مجيع األوقات.أمواله 

وبالتايل فإن كفاية رأس املال تعرب عن املالءة املصرفية، وهي االحتفاظ بقدر من رأس املال 
يف البنك إلشاعة الثقة بينه وبني اآلخرين، فيما يتعلق بأداء وتوزيع اخلدمات املصرفية، وجيب أن 

ة ممكنة من رأس املال حىت يتمكن من استثمار اجلزء الباقي يف يكون هذا القدر هو أقل كمي
عمليات حتقق أرباح للبنك، حيث يعترب حجم رأس املال يف البنوك خط الدفاع األول يف حالة 
تعرض البنوك خلسائر بسبب توظيف أمواهلا يف عمليات ال ختلو من املخاطر كالقروض 

 والتوظيفات األخرى.
املال أمهية متميزة ألنه يؤدي دورا مهما وأساسيا يف حتقيق األمان  من هنا نستنتج أن لرأس

للمودعني، حيث يدعم ثقتهم بالبنك، وبازدياد هذه الثقة تزداد إمكانية البنك يف جذب قدر أكرب 
من الودائع وامتصاص أية خسائر غري متوقعة باالعتماد على رأس ماله، وبالشكل الذي ميكنه من 

اطاته بدون أن تتأثر ثقة املودعني سلبا، وبالتايل فإن رأس املال ما هو إال عبارة متابعة عملياته ونش
عن ضمان لتأمني امتصاص أي خسائر، لذلك فوجود حد أدىن من معيار كفاية رأس املال مطلب 
حيوي ضروري خلفض املخاطر واخلسائر اليت ميكن أن يتعرض هلا املودعون والدائنون وتوفري 

  1صناعة املصرفية.االستقرار يف ال
ينبئ مؤشر كفاية رأس املال بقدرة اجلهاز املصريف على مواجهة خسائر ممكنة ونامجة عن 
بعض الصدمات، وهو حيسب كنسبة لرأس املال إىل إمجايل أصول اجلهاز املصريف، وقد بلغت نسبة 

ألوىل اليت ختص ، حيث تقدر النسبة ا2014مالءة املصارف اجلزائرية مستوى مرتفعا يف هناية سنة 
، وتقدر النسبة الثانية اليت ختص األموال القانونية بأكثر من %13األموال اخلاصة القاعدية أكثر من 

، وميكن توضيح تطور IIIأي نمعدالت أعلى بكثري من املعايري املوصى هبا يف إطار بازل  16%
 (.07معدل كفاية رأس املال للمصارف اجلزائرية يف اجلدول رقم )

 
 
 

                                                 
جامعة تشرين للبحوث  جملةالنا نبيل زاهر، أثر السيولة والكفاية اإلدارية واملالءة املالية على رحبية املصارف اخلاصة املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية،  -1

 .   401، ص 2014، 06، العدد 36والدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، سوريا، اجمللد 
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 2014-2010(: تطور معدل كفاية رأس املال خالل الفترة 07جلدول رقم )ا
 2014 2013 2012 2011 2010 املؤشر/ السنة

 %16.02 %21.50 %23.62 %23.77 %23.64 نسبة املالءة اإلمجالية

 %13.31 %15.51 %17.48 %17.00 %17.67 نسبة املالءة على الغري

Source: Rapport annuel 2014, évolution économique et monétaire en Algérie, banque d'Algérie, juillet 

2015, p 163. 
رغم  2010املالحظ أن معدل كفاية رأس املال للمصارف اجلزائرية هو يف ارتفاع منذ سنة 

ذلك  ، وبالرغم من%16.02و  %21.5، حيث بلغ وعلى التوايل 2014و  2013اخنفاضه يف سنة 
01-14جيدا وأعلى من احلد األدىن الذي يفرضه بنك اجلزائر يف التنظيم رقم  يعترب هذا املعدل

1 
، الذي يتضمن نسب املالءة املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية، حيث 16/02/2014املؤر، يف 

ابتداء من أول أكتوبر، على أن يغطي رأس املال  %9.5إىل  %8نص على رفع نسبة املالءة من 
على االقل، إضافة إىل  %7دي( كال من خماطر االئتمان والسوق والتشغيل بنسبة االساسي )القاع

 IIIمساه )وسادة أمان(. وأعلى كذلك من احلد الذي تضعه جلنة بازل  %2.5تكوين هامش بنسبة 
(، و هذا مؤشر على مدى مالءة رأس املال للمصارف اجلزائرية 2019حبلول سنة  10.5%)

 صدمات حمتملة، مما يعزز من درجة الثقة فيها.وقدرهتا على امتصاص أية 

 ثانيا: السيولة
تعرف السيولة بأهنا "القدرة على حتويل قيمة األصل إىل نقدية حاضرة يف أقل وقت ممكن 
وبأقل خسارة ممكنة، ولعل البنوك حتتفظ عادة بأرصدة نقدية بغرض التعامل اليومي ملقابلة 

، 2اض اإلقراض النقدي أو ملواجهة أية نفقات عاجلة أخرى"الشيكات املقدمة من العمالء، أو ألغر
كما تعرف بأهنا "توفر نقد سائل لدى البنك أو إمكانية احلصول عليه عن طرق تسييل بعض 

، وعرفت أيضا بأهنا " تعرب عن قدرة البنك على مواجهة املسحوبات من الودائع ومواجهة 3اصوله"
 . 4ة الطلب على القروض دون تأخر"سداد االلتزامات املستحقة وكذلك مواجه

                                                 
ة للحكومة، املطبعة املتعلق بنسب املالءة على البنوك واملؤسسات املالية، األمانة العام 01-14اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -1

 . 28-21، ص 25/09/2014،  بتاريخ 56الرمسية، اجلزائر، العدد 
2
-Sylvie de Coussergues Gautier Bourdeaoux, Gestion de la Banque (du diagnostic à la stratégie) ,7

éme
 édition, 

Dunod, Paris, France, 2013, P 41.  
3
- Dictionary of Banking and finance, Third edition, A& C Black Publishers  Ltd, London, 2005, P 205.  

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، القطاع املصريف لالقتصاد، جملة الباحث،  حممد اجلموعي قريشي، أمهية السيولة النقدية وأمهية -4
   .265، ص 2011، 09، اجلزائر، العدد ورقلة،
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شبه النقدية إىل نقد  اعلى حتويل جزء من أمواهل البنوكقدرة بالسيولة يقصد وبالتايل 
وإال فإن التعرض لنقص تسديد  اوخالل فترة زمنية قصرية تسمح نمواجهة سحوبات عمالءه

فع املودعني لسحب وقد يؤدي ذلك إىل تدا بالبنوك،السيولة سيؤدي إىل زعزعة ثقة املودعني 
أن حتتفظ جبزء من أمواهلا  البنوكجيب على لذلك  ا،مما يؤدي إىل إفالسه البنوك،أمواهلم من 

 .لعمالئها ةالفجائيبدرجة من السيولة كافية ملواجهة السحوبات العادية أو 
وحتتاج البنوك إىل السيولة ملواجهة احتياجات عمالئها إىل األموال، هذا ويواجه العمالء 
احتياجاهتم للسيولة إما من خالل سحب ودائعهم لدى املصارف أو من خالل االقتراض منها، 
وحيث أن مثل هذه االحتياجات مستمرة لذا جيب أن تكون البنوك مستعدة دائما ملواجهة مثل 

 1هذه املتطلبات، ألن مثل هذا االستعداد يعطيها اإلجيابيات التالية:
 س جتاه املخاطر نمظهر املأمون القادر على الوفاء بالتزاماته؛الظهور يف السوق املايل احلسا 
  تعزيز ثقة كل من املودعني واملقترضني، والتأكيد على إمكانية االستجابة ملتطلباهتم كلما

 ظهرت؛
 تعد مؤشرا إجيابيا للسوق املالية واحملللني واملودعني واإلدارة؛ 
 ؛تأكيد القدرة على الوفاء بااللتزامات والتعهدات 
 جتنب البيع اجلربي لبعض األصول وما قد جتلبه من سلبيات؛ 
 جتنب دفع كلفة أعلى لألموال؛ 
 .جتنب اللجوء إىل االقتراض من البنك املركزي 

وتركيبتها وسهولة عمليات  البنوكبدرجة ثبات الودائع يف  البنوكوتتأثر السيولة العامة يف  
عن تأثريات السياسة النقدية والوعي املصريف فضال  البنوكاإلقراض واالستثمارات األخرى يف 

 2واالدخاري.

                                                 
اجلامعة اإلسالمية،  سريين مسيح أبو رمحة، السيولة املصرفية وأثرها يف العائد واملخاطر دراسة تطبيقية على املصارف التجارية الفلسطينية، رسالة ماجستري، -1

  .19، ص 2009غزة، فلسطني، 
 .148، ص 2005عة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، أكرم حداد، مشهور هذلول، النقود و املصارف )مدخل حتليلي ونظري(، الطب -2
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، وهذا راجع إىل أن 2002لقد عرف اجلهاز املصريف اجلزائري فائض يف السيولة منذ سنة 
الودائع تغطي القروض الداخلية إىل حد واسع، وميكن توضيح تطور هذا الفائض يف السيولة يف 

 .2014إىل غاية  2010سنة ( خالل الفترة املمتدة من 08اجلدول رقم )
 2014-2010(: حجم فائض السيولة لدى اجلهاز املصريف اجلزائري خالل الفترة 08اجلدول رقم )

 ) الوحدة: مليار الدينارات(
 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 9117.5 7787.4 7238.0 6733.0 5819.1 حجم الودائع

 6502.9 5154.5 4285.6 3724.7 3266.7 حجم القروض

 –فائض السيولة= حجم الودائع 
 حجم القروض

2552.4 3008.3 2952.4 2632.9 2614.6 

 من اعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية لبنك اجلزائر.املصدر: 
املالحظ أن البنوك اجلزائرية تشهد فائض يف السيولة، وهو يف تطور من سنة إىل أخرى منذ 

، ومقارنة 2013مقارنة بسنة  2014ت قليال أو تكاد تكون مستقرة يف ، لكنها اخنفض2010سنة 
مليار دينار جزائري وهذا التراجع يف السيولة  1828فقد اخنفضت السيولة إىل  2015بنهاية سبتمرب 

راجع باألساس إىل التراجع احلاد لودائع قطاع احملروقات، يف ظرف يتميز بتواصل الصدمة 
 اخلارجية.

ا هذا التطور يف فائض السيولة من حيث مؤشرات قياس السيولة فنالحظ أما إذا تتبعن
 %40.5مقابل  %38.0حيث بلغت  2014اخنفاض نسبة األصول السائلة إىل إمجايل األصول سنة 

، وهذا نتيجة االجتاه التصاعدي للقروض املتوسطة والطويلة األجل، كما اخنفضت 2013يف هناية 
سنة  %82.1إىل  2013يف هناية  %93.5صوم قصرية األجل من نسبة األصول السائلة إىل اخل

 (.09، وميكن توضيح هذا التغري يف مؤشرات قياس السيولة يف اجلدول رقم )2014
 2014-2010(: مؤشرات قياس السيولة يف الفترة 09اجلدول رقم )

 2014 2013 2012 2011 2010 املؤشرات/ السنوات

 %37.96 %40.46 %45.87 %50.16 %52.98  األصولنسبة األصول السائلة إىل إمجايل

نسبة األصول السائلة إىل اخلصوم قصرية 
 األجل

114.29% 103.73% 107.51% 93.52% 82.06% 

Source: Rapport annuel 2014, évolution économique et monétaire en Algérie, banque 

d'Algérie, juillet 2015, p 163. 
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اض إال أن األصول السائلة ال تزال تشكل نسبة جيدة من جمموع األصول ورغم هذا االخنف
للجهاز املصريف، وهذا ما يدل على قدرة اجلهاز املصريف على الوفاء بالتزاماته جتاه عمالئه، 
وضمان عدم تعرضه ألزمات مالية مثل انعدام السيولة اليت تعترب من أكرب املخاطر على اجلهاز 

إن فائض السيولة يعترب وضع هيكلي يف اجلهاز املصريف اجلزائري، هذا األمر ال املصريف، وبالتايل ف
يزال يتطلب من بنك اجلزائر اختاذ جمموعة من اإلجراءات اإلضافية  لضبط وتقليص هذا الفائض 

 يف السيولة و ختفيض األثر التضخمي له. 

 ثالثا: مؤشرات الرحبية
ك هذا اهلدف وقق البنحت، ولكي امالئم ملالكه الرئيسية حتقيق عائد البنوكإن من أهداف 

ما أمكن،  اقلل نفقاهتتصل عليها من املصادر املختلفة وأن حتاليت  اوظف أمواهلتأن  افإن عليه
 باإلضافةواالستثمار  اإلقراضك تتكون بشكل رئيسي من نتائج عمليات وللبن اإلمجالية اإليراداتو

وتشغيلية ونفقات  إداريةفتتمثل يف نفقات  اك، أما نفقاهتوا البنققهحتالرأمسالية اليت قد  األرباحإىل 
ك بدفع فوائد على والبن التزامورغم سلبية  الودائع، علىك ودفعها البنتثابتة تتمثل يف الفوائد اليت 

على أموال الودائع بدل أموال املالك لتمويل  االعتمادالودائع سواء حققت أرباحا أم ال، إال أن 
حافة صايف الفوائد واليت تتمثل بالفرق بني الفوائد املدفوعة على  للبنوكحيقق  نوكالبعمليات 

املطلوب وهو زيادة  اك هدفهوتلك الودائع، وهذا حيقق للبن استثمارالودائع واألرباح املتولدة من 
 1.اثروة مالكه

ن املودعني لذا تعد رحبية البنوك أمرا ضروريا لبقائها واستمرارها، وهي مصدر الثقة لكل م
واملقرضني الدائنني للبنك، وهي أيضا اهلدف الذي تصبو إليه إدارة البنوك ألهنا مهمة لقياس 
كفاءهتا يف استخدام املوارد املوجودة لديها، حيث تعرف الرحبية بأهنا "عبارة عن العالقة بني 

، كما تعرف بأهنا 2األرباح اليت حيققها البنك واالستثمارات اليت سامهت يف حتقيق هذه األرباح"
"املؤشر الكاشف ملركز البنك التنافسي يف األسواق املصرفية وجلودة إدارهتا، وهي تسمح للبنك 

، وبالتايل ميكن 3باالحتفاظ بشكل خماطرة معينة وتوفر وقاء ضد املشكالت القصرية األجل"
                                                 

 .  147أكرم حداد، مرجع سبق ذكره، ص  -1
شق للعلوم االقتصادية علي حممود حممد، علي كنعان، سعر الفائدة وتأثريه يف رحبية املصارف التجارية )دراسة حالة مصرف سوريا واملهجر ش.م.م(، جملة جامعة دم -2

  .542، ص 2014، العدد األول، 30انونية، سوريا، اجمللد والق
ف التجاري السوري نمحافظة منذر مرهج وآخرون، حتديد العوامل املؤثرة على رحبية املصارف التجارية باستخدام التحليل املتعدد املتغريات )دراسة ميدانية يف املصر -3

  . 332، ص 2014، 02، العدد 36ية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، سوريا، اجمللد الالذقية(، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلم
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السياسات والقرارات تعريف الرحبية بأهنا مؤشر ألداء البنك فهي متثل صايف نتائج عدد كبري من 
اليت تتخذها إدارة البنك، حيث تقاس الرحبية إما من خالل العالقة بني األرباح واملبيعات، وإما من 
خالل العالقة بني األرباح واالستثمارات اليت أسهمت يف حتقيقها، هذا وتعمل البنوك التجارية 

 1على حتقيق هدفها يف الرحبية من خالل قرارين مها:
: وهي جمموعة من القرارات املتعلقة بكيفية استخدام البنوك التجارية للموارد الستثمارقرار ا -1

املتاحة هلا القتناء خمتلف أنواع موجوداهتا، ويظهر أثر قرار االستثمار يف الرحبية من خالل التوزيع 
ملناسب يف األمثل للموارد املتاحة للبنك على خمتلف أنواع األصول بطريقة توازن بني االستثمار ا

كل بنود املوجودات دون زيادة تؤدي إىل تعطيل املوارد، ودون نقص يؤدي إىل فقدان الفرص، 
 ألجل متكني البنوك التجارية من حتقيق أفضل عائد ممكن دون التضحية بالسيولة.

مة وهي املتعلقة بكيفية إظهار املصادر اليت سيتم احلصول منها على األموال الالز قرار التمويل: -2
للبنوك التجارية لتمويل االستثمار يف موجوداهتا، وينعكس أثر القرار التمويلي على الرحبية من 
خالل ترتيب مصادر األموال )من ودائع وحقوق مالكني وديون( بشكل ميكن أصحاب املشروع 

 من احلصول على أكرب عائد ممكن.
لنمو واالستمرارية، وذلك ألن وبالتايل فإن الرحبية هي هدف استراتيجي ميكن البنوك من ا 

اخلسائر وعدم القدرة على حتقيق الربح ستؤدي يف النهاية إىل تآكل حقوق املالك وبالتايل إىل 
 التصفية.

مرضية، حيث سجلت مردودية  2014تعد مردودية املصارف العمومية واخلاصة يف سنة 
مقابل  %23.9اع قدر بـ ارتف 2013األموال اخلاصة )العائد على رأس املال( مقارنة بسنة 

، 2014سنة  %2.0إىل  2013سنة  %1.7، كما ارتفع مؤشر العائد على األصول من 19.0%
وهي نسبة جيدة، تعكس حتسن كفاءة اجلهاز املصريف اجلزائري يف استخدام أصوله، وعرف 

، كما أن 2013يف  %68.2مقابل  2014يف سنة  %69.4هامش الربح استقرار حيث بلغ نسبة 
بعدما كانت  %28.5حيث بلغت  2013ب األعباء خارج الفوائد اخنفضت قليال عن سنة نس

 (.10، وميكن توضيح املؤشرات املختلفة لرحبية اجلهاز املصريف يف اجلدول رقم )35.6%
 

                                                 
 .59، ص2009مفلح حممد عقل، مقدمة يف اإلدارة املالية، الطبعة األوىل، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -1
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 2014-2010(: مؤشرات الرحبية خالل الفترة 10اجلدول رقم )
 2014 2013 2012 2011 2010 املؤشرات/ السنوات

 %23.90 %18.97 %22.67 %24.58 %26.70 دية األموال اخلاصةمردو

 %2.01 %1.67 %1.93 %2.10 %2.16 مردودية األصول

 %69.4 %68.17 %64.23 %54.89 %63.76 نسبة هامش الربح إىل الدخل اإلمجايل

Source: Rapport annuel 2014, évolution économique et monétaire en Algérie, banque d'Algérie, juillet 2015, p 

163. 

دور اجلهاز املصريف اجلزائري يف التأثري على بعض املتغريات االقتصادية على املبحث الثاين: 
 املستوى الوطين

تعترب اخلدمات اليت يقدمها اجلهاز املصريف لالقتصاد من أهم دعائم التنمية االقتصادية، 
وظيفته، ونظرا لكون الطلب على خدمات اجلهاز وبدوهنا ال يستطيع أي اقتصاد معاصر أن يؤدي 

املصريف طلبا مشتقا من حاجة التنمية االقتصادية، لذلك ميكن القول أنه كلما اتسعت حدود 
التنمية االقتصادية زادت احلاجة إىل وجود جهاز مصريف أكثر تطورا وأوسع خدمات، هلذا 

 التأثري على بعض املتغريات االقتصادية دور اجلهاز املصريف اجلزائري يفسنتناول يف هذا املبحث 
، من خالل التعرف على دوره يف جذب املدخرات وتعبئة املوارد املالية، على املستوى الوطين

وتوظيف هذه املوارد من خالل االستثمار والتمويل، وأثرها على الناتج اإلمجايل احمللي من خالل 
اخلدمات املصرفية وتوفري فرص العمل املباشرة  القيمة املضافة، إىل جانب دورها يف تيسري ونشر

 للمجتمع اجلزائري.  

 املطلب األول: أمهية اجلهاز املصريف اجلزائري يف االقتصاد الوطين
املؤسسات والقوانني واألنظمة اليت تتألف منها وتعمل يف  »أنه:  لىعيعرف اجلهاز املصريف 

 .1« ظلها املصارف يف البلد
اجلهاز املصريف يعترب جمموع األدوات واهليئات واألسواق وطرق » :وهناك من يرى بأن

 .2«تسمح بتحقيق العمليات املالية وإجرائها سواء يف حميط اقتصادي حملي أو دويلالتنظيم، واليت 
وبالتايل ميكن تعريف اجلهاز املصريف بأنه ذلك النظام الذي يتكون من جمموعة من الوسطاء 
املاليني، والذي يتم من خالله تدفق األموال السائلة واملدخرات حنو القروض واالستثمارات، واليت 

                                                 
1
- Jean Louis Besson, Monnaie Et Finance, Office Des Publications Universitaires,  Alger, 1993, P117. 

2
-Elis Cohen, Gestion Financière de l'Entreprise et Développement Financer, Diffusion Edicef ou Ellipses Selon 

Pays, Canada, 1991.P 30.                                 
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ساس االئتماين لالقتصاد الوطين، ويعمل يف إطار عدد من السياسات والتوجهات اليت متثل األ
يتوالها البنك املركزي وبالتنسيق مع السياسات االقتصادية الكلية يف ظل جمموعة من القوانني 

 احلاكمة.
فاجلهاز املصريف هو اجلهاز العصيب للنشاط االقتصادي يف أي جمتمع، ويف هذا اإلطار ميكن 
القول أنه طبقا لنظرية النظم فإن اجلهاز املصريف هو نظام مفتوح، وميكن إيضاح ذلك من خالل 

 الشكل التايل.
 (: اجلهاز املصريف نظام مفتوح 02الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 

، الدار اجلامعية، عبد املطلب عبد احلميد، اقتصاديات البنوك من األساسيات إىل املستحدثات )منهج متكامل( املصدر:
  . 22، ص 2015االسكندرية، مصر، 

يتضح من خالل الشكل أن اجلهاز املصريف يستمد موارده من النشاط االقتصادي يف إطار 
جمموعة من املوارد والقوانني والسياسات ومكونات املنا، االقتصادي والسياسي بصفة عامة، ويف 

املختلفة وخترج يف شكل قروض واستثمارات ظل النظم واإلجراءات تتم العمليات املصرفية 
وعوائد وترويج مشروعات لتصب مرة أخرى يف النشاط االقتصادي الذي يصب بدوره يف اجلهاز 

 املصريف وهكذا.
يعد اجلهاز املصريف احملرك الرئيسي للتنمية االقتصادية يف البلد، فال ميكن ألي نظام 

، حىت أصبح املصرف مؤسسة ال ميكن اقتصادي أن ينمو ويتطور دون وجود جهاز مصريف
االستغناء عنها يف أي نظام اقتصادي نظرا للدور الذي يؤديه يف حتريك عجلة التنمية االقتصادية يف 

 النشاط االقتصادي
 اجلهاز املصريف

 قروض
 استثمارات

 عوائد
 ترويج

 مشروعات

 نظم
 وإجراءات
وعمليات 

 مصرفية

 مواد
 قوانني

 سياسات
اقتصادي منا،  
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البلد، حيث تساهم املصارف بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف تسريع عجلة التنمية االقتصادية من 
  1خالل قيامها بتقدمي اخلدمات التالية:

ميع املدخرات املبعثرة عن طريق قبوهلا ألشكال الودائع كافة، فتقبل املصارف جت-1
التجارية ودائع حتت الطلب، وودائع توفري، وودائع ألجل، أما املصارف اإلسالمية فتنظم عملية 
قبول الودائع بالطريقة الشرعية، حيث تقبل كغريها الودائع اجلارية )حتت الطلب(، بينما تنظم 

ودائع التوفري ألجل على أسس إسالمية خالية من الفوائد املصرفية، وتسميها الودائع  عملية قبول
 االستثمارية، وتربط أرباح هذه الودائع بأرباح استثماراهتا؛

متويل االستثمارات حيث تستخدم املصارف املدخرات املتجمعة لديها يف عمليات -2
زيادة عدد املشروعات يف البلد، وتوسع القائم  التمويل نما يعود بالنفع على اجملتمع، فتساعد على

 منها وزيادة فرص التشغيل، وختفيض مشكلة البطالة، ورفع مستوى معيشة األفراد يف اجملتمع؛
تشجيع التجارة اخلارجية بتقدمي التمويل غري املباشر بفتح االعتمادات املستندية الالزمة -3

املستوردات بتوفري العمالت األجنبية الالزمة لعمليات لعمليات االسترياد و التصدير، وتسديد أمثان 
 التنمية من أجل استرياد اآلالت، وحتويل خمصصات التعليم وغريها؛

املساعدة على تنفيذ املشروعات الكبرية بإصدار الكفاالت بالنيابة عن املقاولني من أجل -4
 نفيذ؛تسهيل قيامهم بعملهم دون جتميد رأس مال الزم لضمان قيامهم بالت

للمشاريع الضخمة عن طريق املشاركة يف منح  ماملشاركة يف تقدمي التمويل الالز-5
القروض اجملمعة اليت حتتاج إليها الشركات الصناعية وشركات النقل والشركات السياحية 
والعقارية، إذ حتتاج مثل هذه املنشآت إىل أموال ضخمة ال يستطيع بنك واحد أن يقدمها، أو قد 

ع حتمل خماطرة إقراضها هبذا املبلغ، خاصة أن املصارف املركزية ال تسمح لبنك أن مينح ال يستطي
 قرضا كبريا لعميل واحد دون موافقته، ولذا تقوم املصارف باالشتراك يف منح القرض الكبري؛ 

 تسهيل إجراء احلواالت وتسليمها للمواطنني، فتساهم يف تقليل خماطر نقل النقود؛-6
ألفراد وتسهيل معامالهتم دون احلاجة حلمل النقود، باستخدام الشيكات حفظ أموال ا-7

 وبطاقات الصرف اآليل وبطاقات االئتمان، وغريه من أدوات الدفع املستحدثة؛
 تقدمي مجيع اخلدمات املالية الالزمة ألعمال املؤسسات واألفراد.-8

                                                 
 .05، ص 2008عربية املتحدة للتسويق والتوريدات، مصر، هشام جرب، إدارة املصارف، الشركة ال - 1
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النقدية الوسيطة، فهي  ن التطرق ملوضوع اجلهاز املصريف يتم من خالل جمموع املؤسساتإ
، أو نمعىن آخر هي تلك اليت -لقانونية ونقود الودائعالنقود ا–وحدها القادرة على خلق النقود 

 للنقود وحمولة تستطيع أن حتول األصول احلقيقية إىل أصول نقدية والعكس، فهي مؤسسات خالقة
لنقود وظائفها وما هلا، واهلدف األساسي من وجودها ليس سوى هتيئة للظروف لكي تؤدي ا

 .خلايستتبع ذلك من عمليات نقدية ومالية: إقراض واقتراض ومتويل....

 املصريف اجلزائري: اجلهاز: هيكل الثايناملطلب 
يتكون اجلهاز املصريف اجلزائري الذي يقف على رأسه البنك املركزي اجلزائري من قطاعات 

العامة واملتخصصة باإلضافة إىل مكاتب  رئيسية ثالثة، هي البنوك واملؤسسات املالية بشقيها
حيث تواصل املصارف العمومية هيمنتها يف القطاع املصريف من خالل أمهية شبكات التمثيل، 

وكاالهتا املوزعة على كامل التراب الوطين رغم تسارع وترية إنشاء وكاالت املصارف اخلاصة يف 
نشاط املصارف اخلاصة يف ترقية املنافسة،  هذه السنوات األخرية، تساهم هذه الزيادة املستمرة يف

سواء تعلق األمر جبمع املوارد أو على مستوى توزيع القروض وعرض اخلدمات املصرفية األساسية 
مصرفا ومؤسسة مالية  29فإن اجلهاز املصريف اجلزائري يتكون من  2016للزبائن، وإىل غاية هناية 

 1تتوزع كما يلي:
 من بينها صندوق التوفري؛ ( مصارف عمومية، 06ستة ) -
( مصرفا خاصا برؤوس أموال أجنبية، ومصرف واحد برؤوس أموال 14ثالثة عشر ) -
 خمتلطة؛
 ( عموميتان؛02( مؤسسات مالية، من بينها اثنتان)03ثالثة )-
 ( شركات لالعتماد اإلجياري منها اثنتان خاصتان؛05مخسة ) -
 2009بالعمليات املصرفية، و اليت أخذت يف هناية تعاضدية للتأمني الفالحي معتمدة للقيام  -

 صفة مؤسسة مالية؛
 .مجعية البنوك واملؤسسات املاليةمخسة مكاتب متثيل، باإلضافة إىل -
 .الشكل املوايلوميكن توضيح هيكل اجلهاز املصريف اجلزائري يف  

                                                 
 .10/11/2016يوم  Http//:www.bank-of-algeria.dzتقرير بنك اجلزائر  يف املوقع االلكتروين -1
  

http://www.bank-of-algeria.dz/
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2016املصريف اجلزائري حىت العام اجلهاز (: هيكل 03شكل رقم )    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 يوم Http//:www.bank-of-algeria.dzتقرير بنك اجلزائر  يف املوقع االلكتروين 2017جانفي  11البنوك املعتمدة حىت املصدر: 
14/02/2017. 

 ائع وتوظيف املوارداملطلب الثالث: دور اجلهاز املصريف اجلزائري يف جذب الود
إن للجهاز املصريف اجلزائري دورا مهما يف التنمية االقتصادية، نما يتوافر لديه من قدرات 

لذا سنتناول يف هذا على تعبئة املوارد واستخدامها بشكل أمثل، وهذا الدور هو يف تزايد مستمر، 

الصندوق الوطين  (1
 (FNIلالستثمار)

 

 بنك اجلزائر املركزي

بنوكال  

 BEAالبنك اخلارجي اجلزائري (1
 BNAالبنك الوطين اجلزائري  (2
بنك الفالحة والتنمية الريفية  (3

BADR 
 BDL بنك التنمية احمللية (4
 CPAالقرض الشعيب اجلزائري (5
 ين للتوفري واالحتياطالصندوق الوط (6
 بنك  الربكة اجلزائري (7
 اجلزائر –املؤسسة العربية املصرفية  (8
كريدي أجريكول وبنك االستثمار  (9

 للشركات اجلزائر
 ناتيكسيس بنك (10
 سوسييت جينريال اجلزائر (11
 سييت بنك  (12
 اجلزائر-مصرف السالم (13
 اجلزائر -البنك العريب (14
 ترست بنك  (15
 اجلزائر -فرنسا بنك (16
 ئراجلزا -بنك اخلليج (17
-بنك اإلسكان للتجارة والتمويل (18

 اجلزائر
19) BNP-PARIBAS EL 

Djazair 

20) H.S.B.C.Algerie 

 
 

 

 

 

 

املالية املؤسسات التمثيل مكاتب   

اليةاملؤسسات امل  
 العامة

 املؤسسات املالية
 املتخصصة

 

 سويف نانس بنك  (1
شركة إعادة التمويل الرهين  (2

(SRH) 
 الشركة العربية لإلجيار املايل (3
 سيتيالم اجلزائر (4
 اجلزائر -املغاربية لإلجيار املايل (5
 الشركة الوطنية لإلجيار املايل (6
الصندوق الوطين للتعاضدية  (7

( )مؤسسة CNMAالفالحي)
 مالية(

 إجيار ليزينغ اجلزائر (8
 راجلزائر إجيا (9

 البنك العريب الربيطاين التجاري (1
 احتاد البنوك العربية والفرنسية  (2
 القرض الصناعي والتجاري  (3
4) MONTE DEI 

PASCHI DI SIENA 
5) BANCO SABADEL 

  

http://www.bank-of-algeria.dz/
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ل تعبئة املدخرات والقيام املطلب دور اجلهاز املصريف اجلزائري يف التنمية االقتصادية من خال
 بتوجيهها أي توظيفها يف اجملاالت االستثمارية املختلفة.

 أوال: دور اجلهاز املصريف اجلزائري يف جذب الودائع )تعبئة املدخرات(
يقوم اجلهاز املصريف يف أي بلد بوظيفته األساسية املتمثلة يف جتميع املوارد املتمثلة يف 

بائن بغية إعادة تشغيلها واستثمارها من خالل متويل االقتصاد املدخرات أو الودائع من الز
، وهذا بغية سد  الفجوة االستثمارية 1واالستثمارات، وهذا بتقدمي قروضا طويلة أو قصرية األجل

القائمة بني حجم املدخرات احلقيقية وحجم األموال املطلوب استثمارها داخل اجملتمع لتحقيق 
من أهم  2سواء عند الطلب أو ألجلجتميع املدخرات والودائع  معدالت التنمية، حيث يعترب

املؤشرات الالزمة لتقييم دور املصارف يف االقتصاد الوطين، ألن االدخار يعترب أحد أهم املتغريات 
إي أن اجلهاز املصريف يعترب الوسيط بني ، 3االقتصادية الرئيسية اليت تؤثر على النشاط االقتصادي

 .4عن االستثمار وبني االستثمار الذي يبحث عن التمويل العام األموال اليت تبحث
حيث تعرف الوديعة بأهنا: " اتفاق بني املصرف والعميل حبيث يقوم هذا العميل نمقتضاها 
بدفع مبلغ معني من النقود الستخدام وسيلة من وسائل الدفع )نقدا، شيك،... إخل( ويلتزم 

حني حلول األجل، كما يلتزم أيضا بدفع فوائد على هذه املصرف برد هذا املبلغ عند الطلب أو 
 11-03من االمر  67)املادة 111( يف املادة 10-90، كما عرفها قانون النقد والقرض) 5الوديعة"

بأهنا: " تعترب أمواال متلقاة من اجلمهور، تلك اليت يتم تلقيها من املعدل واملتمم لقانون النقد والقرض( 
، وبالتايل 6ل ودائع، مع حق استعماهلا حلساب من تلقاها بشرط إعادهتا"الغري، وال سيما بشك

ميكن القول بأن الوديعة هي عبارة عن املبالغ املصرح هبا بأي عملة، واملودعة لدى البنك والواجبة 
 الدفع أو التأدية عند الطلب أو بعد إنذار يف تاريخ استحقاق معني.

 
                                                 
1
- A. Boudinot, J.C. Frabot, "Technique et Pratique Bancaires", 4

ème
 Edition, Editions Sirey, Paris, France, 1978, 

P 15.    
2
- Lexique de Banque et de Bourse, 3

ème
 Edition, Blanche-Sousi-Roubi, Dalloz, Paris, France, 1990, P19.    

 .210، مرجع سبق ذكره، ص بتصرف من: عبد املطلب عبد احلميد، اقتصاديات البنوك من األساسيات إىل املستحدثات )منهج متكامل( -3
4
-Michel Mathieu, "L'Exploitant Bancaire Et le Risque Crédit", Avec le Partenariat de L'IFCAM-CETCA, Paris, 

1995, P123.   
5
- lexique de Gestion, 5

ème
 Edition, éditions  Dalloz, Paris, France, 2000, P 145.  

(، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، 10-90من قانون النقد والقرض ) 111ية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املادة اجلريدة الرمسية للجمهور -6
 . 532، ص 18/04/1990،  بتاريخ 16العدد 
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 1يف:والودائع املصرفية على أنواع تتمثل 
 Dépôts à vueالودائع حتت الطلب )الودائع اجلارية(:  -1

وهي تلك الودائع اليت ميكن للعميل السحب منها يف أي وقت يشاء ونمجرد إبداء رغبته يف 
ذلك، دون إشعار مسبق ودون انتظار حلول أجل معني، فعادة ما ال مينح البنك عن هذه الوديعة 

 فائدة أو مينح فائدة ضئيلة.
 Dépôts à Termeودائع ألجل: ال -2

هي تلك الودائع اليت ال حيق للعميل املودع طلب ردها إال بعد مدة معينة من اإليداع، 
 وهي أكثر فائدة للبنك إذ يتمتع حبرية أوفر يف استعماهلا، ويكون سعر الفائدة فيها مرتفعا نسبيا.

   Dépôts Pré avisالودائع بشرط اإلخطار السابق:  -3
ع غري حمددة املدة حيث ال حيدد العميل عند اإليداع موعدا لسحبها أو استردادها، هي ودائ

غري أن العميل يلتزم بضرورة إخطار البنك برغبته يف سحبها قبل املوعد الذي يريده نمدة معينة 
 حمددا له املبلغ املراد سحبه وتاريخ السحب، وتكون الفائدة املمنوحة يف هذه احلالة أيضا ضئيلة.

بالتايل فإن اجلهاز املصريف يلعب دورا يف جتميع املدخرات واألموال الفائضة عن حاجة و
األفراد والقطاعات يف انتظار إعادة طلبها، لتوجيهها خلدمة خطة التنمية االقتصادية، ألن عملية 

 التنمية تعتمد بدرجة كبرية على املدخرات الوطنية.
الرئيسية اليت تطرحها البنوك اجلزائرية لتعبئة املدخرات، متثل الودائع بأشكاهلا املختلفة األلية 

حيث أن اجلهاز املصريف اجلزائري يف سياسته إلدارة الودائع يعتمد بصفة كبرية على الودائع حتت 
الطلب والودائع ألجل، حيث نالحظ ارتفاع نشاط مجع املوارد حتت الطلب وألجل للمصارف 

، 2011يف  %16.5و  2012يف  %6.5و 2013يف  %8.1مقابل  2014يف  %17.8اجلزائرية بـ 
بإدماج الودائع املخصصة كضمان لاللتزام بالتوقيع )االعتماد املستندي، ضمانات، كفاالت( واليت 

بلغ منو  2014، حيث يف M2تبقى جممدة نسبيا، وبالتايل ال تندرج يف الكتلة النقدية نمفهوم 
(، وميكن %7.5و %7.6) 2012و  2013الضعيف يف  إي ارتفاع قوي بعد النمو %17.1الودائع  

( املتعلقة باملصارف وصندوق 11توضيح ذلك من خالل البيانات التالية املوضحة يف اجلدول رقم )
 التوفري.

                                                 
1
- Henri Bernard, Le Crédit et Les Banques, 16

ème
 Edition, Editions Sirey, Paris, France, 1964, P 519. 

- Luc.Bernet.Rollande, Principes de Technique Bancaire, 25
ème

 Edition, Dunod, Paris, France, 2008, P94-98.    
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 (2014-2010(: هيكل الودائع يف اجلهاز املصريف اجلزائري خالل الفترة )11اجلدول رقم )
 دة()الوحدة: ماليري الدينارات، هناية امل

 2014 2013 2012 2011 2010 نوع الودائع/السنوات
 ودائع حتت الطلب:

 البنوك العمومية -
  البنوك اخلاصة -

2870.8 
2569.5 

301.2 

3495.8 
3095.8 

400.0 

3356.4 
2823.3 

533.1 

3537.5 
2942.2 

595.3 

4434.8 
3712.1 

722.7 
 ودائع ألجل:

 البنوك العمومية: -
 لة الصعبةنما فيها الودائع بالعم

 البنوك اخلاصة: -
 نما فيها الودائع بالعملة الصعبة

2524.3 
2333.5 

253.7 
190.8 

35.4 

2787.5 
2552.3 

272.4 
235.2 

31.2 

3333.6 
3053.6 

295.6 
280.0 

43.3 

3691.7 
3380.4 

324.2 
311.3 

45.7 

4083.7 
3793.6 

348.8 
290.1 

56.0 
 ودائع لضمانات*:

 البنوك العمومية: -
 ها الودائع بالعملة الصعبةنما في

 البنوك اخلاصة: -
 نما فيها الودائع بالعملة الصعبة

424.1 
323.1 

3.3 
101.0 

6.5 

449.7 
351.7 

1.2 
98.0 

1.6 

548.0 
426.2 

3.8 
121.8 

1.1 

558.2 
419.4 

3.0 
138.8 

1.4 

599.0 
494.4 

1.4 
104.6 

1.9 
 إمجايل املوارد اجملمعة:

 حصة املصارف العمومية -
 ة املصارف اخلاصةحص -

5819.1 
89.8% 
10.2% 

6733.0 
89.1% 
10.9% 

7238.0 
87.1% 
12.9% 

7787.4 
86.6% 
13.4% 

9117.5 
87.7% 
12.3% 

 *: ودائع بضمانات االلتزامات بالتوقيع )االعتمادات املستندية، كفاالت وضمانات(.
Source: Rapport annuel 2014, évolution économique et monétaire en Algérie, banque d'Algérie, juillet 

2015, p 76.  

( الذي يوضح تطور هيكل الودائع يف اجلهاز املصريف 11يالحظ من خالل اجلدول رقم )         
 ما يلي: 2014-2010اجلزائري خالل الفترة 

خالل شهدت الودائع حتت الطلب إىل إمجايل الودائع يف اجلهاز املصريف اجلزائري منوا متذبذبا  -
حيث بلغت نسبة  2011، لترتفع سنة %49.33نسبة  2010فترة الدراسة، حيث بلغت سنة 

، وتواصل 2011مقارنة بسنة  %46.37حيث بلغت نسبة  2012،لتعود وتنخفض سنة 51.92%
حيث سجلت نسبة  2014، لتعود وترتفع سنة %45.42حيث بلغت نسبة  2013اخنفاضها سنة 

 ؛48.64%
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قيمة  2014جل ارتفاعا ملحوظا خالل سنوات الدراسة، حيث بلغت سنة سجلت الودائع أل -
إىل إمجايل الودائع، منخفضة بنسبة طفيفة عن سنة  %44.7مليار دينار أي ما نسبته  4083.7

من إمجايل %47.4مليار دينار ونسبة  3691.7اليت بلغت فيها قيمة  %2.7-قدرت بـ  2013
 مكانية التوسع يف منح القروض القصرية واملتوسطة األجل؛الودائع، وهذا ما يسمح للبنوك من إ

إىل غاية  2010سجلت ودائع لضمانات إىل إمجايل الودائع هي كذلك ارتفاعا مقبوال من  -
خالل سنيت  %7.16ونسبة  %7.57ونسبة  %6.56نسبة  2014، حيث سجلت سنة 2014
 على التوايل؛  2013و  2012

ة من جمموع الودائع للجهاز املصريف اجلزائري خالل سنوات ارتفاع حصة املصارف العمومي -
خالل هذه السنوات، مقارنة حبصة املصارف اخلاصة اليت  %87الدراسة، حيث بلعت تقريبا نسبة 

 خالل هذه السنوات. %13تبقى ضئيلة مقارنة باملصارف العمومية واليت بلغت نسبة 
 نوين، فيمكن مالحظة التايل:فإذا نظرنا إىل توزيع الودائع حسب القطاع القا

 (2014-2010(:  توزيع الودائع حسب القطاع القانوين خالل الفترة )12اجلدول رقم )
 )الوحدة: ماليري الدينارات، هناية املدة(

 2014 2013 2012 2011 2010 ودائع حسب القطاع/ السنة
 ودائع حتت الطلب:

 مؤسسات وهيئات عمومية أخرى -
 مؤسسات خاصة -
 سر و اجلمعياتاأل -
 آخرون*-

2870.7 
1787.7 

672.2 
238.5 
172.3 

3495.8 
2243.7 

746.3 
293.4 
212.4 

3356.4 
1818.6 

888.5 
335.7 
313.6 

3537.5 
1822.8 
1013.0 

390.8 
310.9 

4434.7 
2375.2 
1173.8 

421.2 
464.5 

 ودائع ألجل:
 مؤسسات وهيئات عمومية أخرى -
 مؤسسات خاصة -
 اتاألسر و اجلمعي -
 آخرون* -

2524.3 
579.5 
184.5 

1751.0 
9.3 

2787.5 
625.7 
212.9 

1939.4 
9.5 

3333.6 
862.9 
233.2 

2187.2 
50.3 

3691.7 
1022.5 

285.0 
2312.4 

71.8 

4083.8 
1189.1 

279.7 
2515.6 

99.4 
 599.0 558.2 548.0 449.7 424.1 ودائع للضمان) القرض املستندي، كفاالت(**

 اجملموع:
 قطاع العمومي***حصة ال -
 حصة القطاع اخلاص*** -

5819.1 
45.4% 
54.6% 

6733.0 
47.3% 
52.7% 

7238.0 
42.4% 
57.6% 

7787.4 
41.6% 
58.4% 

9117.5 
44.8% 
55.2% 

 * عمليات قيد األجراء  م تدخل بعد يف رصيد الزبائن؛
 ** الودائع املستلمة بضمانات ال تتبع التصنيف حسب القطاع؛

  جمموع الودائع املوزعة حسب القطاعات )عمومي وخاص(.*** حصة القطاع يف
Source: Rapport annuel 2014, évolution économique et monétaire en Algérie, banque d'Algérie, juillet 

2015, p 77.  
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 ( ميكن مالحظة ما يلي:12من خالل اجلدول رقم )          
بعد اخنفاض قدره  %25.3بـ  2014لعمومي خالل سنة ارتفاع الودائع اجملمعة لدى القطاع ا -

، مقارنة باالرتفاع املعترب يف الودائع اجملمعة لدى املؤسسات 2012 يف %6.5و 2013 يف 6.1%
(، ولدى األسر 2012يف  %16.9و 2013يف  %15.7مقابل  2014يف  %12.0اخلاصة )

(، هذا ما يعكس ارتفاع 2012يف  %13.0و 2013يف  %7.1مقابل  2014يف  %8.6واجلمعيات )
حصة الودائع اجملمعة من طرف املصارف لدى القطاع اخلاص )املؤسسات، األسر، اجلمعيات( يف 

يف  %57.6إمجايل الودائع )القطاع العمومي واخلاص(، انتقلت هذه احلصة اليت كانت تقدر بنسبة 
 . 2014يف هناية   %55.2مث إىل  2013يف هناية  %58.4إىل  2012هناية 

يبقى مستوى ودائع األسر واجلمعيات إىل إمجايل ودائع القطاع اخلاص معتربا رغم استقراره  -
 .  2012يف  %68.1و 2013يف  %66.2مقابل  2014يف  65.3%

كما تبقى نسبة الودائع بالعملة الصعبة لألسر إىل إمجايل الودائع بالعمالت الصعبة اجملمعة من  -
يف  2012يف هناية  %65.5و 2013يف  %67.3مقابل  %64.6لغة طرف املصارف جد معتربة، با

 (.%19.9( واملؤسسات العمومية )%05ظرف يتميز بارتفاع الودائع بالعملة لدى كل من األسر )
متثل الودائع حتت الطلب والودائع ألجل اجملمعة لدى املؤسسات  2014أخريا يف هناية سنة  -

سسات اخلاصة ولدى األسر، حصصا نسبية تقدر بـ واهليئات العمومية األخرى ولدى املؤ
( فهي تغطي ودائع التأمينات %2.0على التوايل، أما باقي الودائع ) %35.8و 17.9%، 44.3%

 غري موزعة حسب القطاع القانوين وودائع اهليئات اخلاصة غري الرحبية اليت تنشط يف خدمة األسر.
الودائع خصوصا االدخار العائلي وادخار القطاع * وبالتايل ما ميكن قوله أن استراتيجية جذب 

اخلاص من طرف اجلهاز املصريف اجلزائري تبقى ضعيفة، نظرا  لسوء التوزيع اجلغرايف للوحدات 
والفروع املصرفية، إضافة إىل عدم االهتمام بالسياسات التسويقية لتحفيز األفراد على االدخار، 

اليت يقدمها اجلهاز املصريف اجلزائري، باإلضافة إىل وعدم تنويع املنتجات واخلدمات املصرفية 
 ضعف ثقافة االدخار )الثقافة املصرفية( لدى الكثري من املواطنني.

 ثانيا: دور اجلهاز املصريف اجلزائري يف توظيف املوارد )تقدمي القروض(
تشغيل يعترب اإلقراض احملور الرئيسي لعمل اجلهاز املصريف، فبعد جتميعه للمدخرات يقوم ب

وتوظيف هذه األموال عن طريق اإلقراض، إذ تعترب القروض املورد الرئيسي الذي يعتمد عليه 
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اجلهاز املصريف يف إيراداته حيث متثل اجلانب األكرب من االستخدامات، والقروض هي اليت متكن 
إمكانية اجلهاز املصريف من دفع الفوائد املستحقة للمودعني لديه، ومن تدبري قدر من الربح مع 

، وبالتايل فاجلهاز 1احتفاظ اجلهاز املصريف بقدر من السيولة ملواجهة احتياجات السحب لعمالئه
 2مينح القروض ملختلف العمالء ونمختلف اآلجال.املصريف 

واليت أصلها الالتيين هو  Créditحيث أن كلمة قرض مرادفها هو الكلمة الفرنسية 
Créditum واملشتقة من الفعل الالتيين Credere .3والذي يقصد به وضع الثقة 

وتعرف القروض املصرفية بأهنا تلك اخلدمات املقدمة للعمالء، واليت يتم نمقتضاها تزويد 
األفراد واملؤسسات يف اجملتمع باألموال الالزمة، على أن يتعهد املدين بسداد تلك األموال وفوائدها 

ة أو على أقساط يف تواريخ حمددة، وتدعم تلك والعموالت املستحقة عليها واملصاريف دفعة واحد
العملية بتقدمي جمموعة من الضمانات اليت تكفل للبنك استرداد أمواله يف حالة توقف العميل عن 

 4السداد بدون أية خسارة، وينطوي هذا املعىن على ما يسمى بالتسهيالت االئتمانية.
 11-03من االمر  68)املادة  112( يف املادة 10-90كما عرفها قانون النقد والقرض )

بأهنا:"تشكل عملية قرض يف مفهوم هذا القانون، كل عمل لقاء املعدل واملتمم لقانون النقد والقرض( 
عوض يضع نموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال حتت تصرف شخص أخر، أو يأخذ نموجبه 

لة أو الضمان، وتعترب نمثابة وملصلحة الشخص األخر التزاما بالتوقيع كالضمان االحتياطي أو الكفا
 .5عمليات قرض اإلجيار املقرونة حبق خيار الشراء وال سيما عمليات اإلقراض اإلجياري"

وبالتايل فإن القروض هي عبارة عن الثقة اليت يوليها البنك لشخص ما يضع حتت تصرفه 
هناية املدة بااللتزام لقاء  مبلغا من املال لفترة حمددة يتفق عليها بني الطرفني، حيث يقوم املقترض يف

 عائد معني حيصل عليه البنك من املقترض يتمثل يف الفوائد والعموالت واملصاريف.
 

                                                 
 . 389، ص2005حممد سعيد أنور سلطان، إدارة البنوك، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، مصر،  -1

2
- Luc.Bernet.Rollande, Principes de Technique Bancaire, 23

ème
 Edition, Dunod, Paris, France, 2004, P9.   

3
- Ammour Benhalima, Pratiques des Techniques Bancaires Avec Référence A l'Algérie", Edition dahlab, Alger, 

1997, P 55.   
 . 103، ص 2000ية، اإلسكندرية، مصر، عبد املعطي عبد احلميد، املصارف الشاملة عملياهتا وإدارهتا، الدار اجلامع -4
(، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، 10-90من قانون النقد والقرض ) 112اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املادة   -5

 .532، ص 18/04/1990،  بتاريخ 16العدد 
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وتقسم القروض اليت تقدمها البنوك وفق عدة معايري إىل عدة أنواع نذكر منها وباختصار  
 1ما يلي:

ة لتمويل نشاط تقسم إىل قروض قصرية مدهتا ال تتجاوز السنة وموجه حسب أجاهلا: -1
االستغالل للمنشآت )خصم األوراق املالية، اعتمادات الصندوق، السحب على املكشوف، 

 القروض بتوقيع...إخل(، وقروض متوسطة وطويلة األجل.
القروض غري مكفولة بضمان، والقروض املكفولة بضمان قد تكون حسب الضمانات املقدمة:  -2

 ضمانات شخصية أو عينية.
تنقسم إىل قروض االستغالل، قروض االستهالك  ط االقتصادي املراد متويله:حسب النشا -3

 وقروض االستثمار وقروض متويل التجارة اخلارجية. 

حيث جيب أن يلتزم اجلهاز املصريف يف سياسته التوظيفية باعتبارات عديدة أمهها السيولة 
للحد من التوسع النقدي واالئتمان والرحبية والضوابط املختلفة اليت يقوم البنك املركزي بوضعها، 

ولترشيد استخدام االئتمان احمللي واحلد من التضخم، لذلك يراعي دائما اجلهاز املصريف يف عملية 
التوظيف واالستثمار ومتويل املشروعات املوائمة بني سياساته يف التوظيف وبني االلتزام بضوابط 

 البنك املركزي. 
باإلقراض، أي إمداد األفراد واملؤسسات واملنشآت باألموال يقوم اجلهاز املصريف اجلزائري 

الالزمة، على أن يتعهد املقترض بسداد تلك األموال والفوائد والعموالت املستحقة عليها، حيث 
تقدم املصارف اجلزائرية قروض قصرية ومتوسطة وطويلة األجل، فبالتايل فهي تعمل على إمداد 

 مة باعتبارها أساس التقدم االقتصادي.االقتصاد الوطين باألموال الالز
منوا متواصال يف القروض املوزعة من طرف املصارف اجلزائرية، و م  2014حيث سجلت سنة      

يبني طابع نشاط اإلقراض املوجه  (13رقم )تقم اخلزينة بشراء املستحقات غري الناجعة، واجلدول 
املستحقات غري الناجعة املعاد شراؤها من لالقتصاد الذي قامت به املصارف اجلزائرية، مع طرح 

 .2012و 2011قبل اخلزينة العمومية بني 
 

                                                 
1
- lexique de Gestion, 5

ème
 Edition, éditions Dalloz, Paris, France, 2000, PP 134-135. 

- Philippe Monnier, Sandrine Mahier-Lefrançois , Les Techniques Bancaires( Pratiques, Application Corrigées), 

Dunod, Paris, France, 2008, PP 187-192.       
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 (2014-2010(:  هيكل القروض يف اجلهاز املصريف اجلزائري خالل الفترة )13اجلدول رقم )
 )الوحدة: ماليري الدينارات، هناية املدة(

 2014 2013 2012 2011 2010 القروض /السنة
 3382.9 2434.3 2040.7 1742.3 1461.4 طاع العموميالقروض املوجهة للق

 البنوك العمومية:
 قروض مباشرة -
 شراء السندات -

 البنوك اخلاصة:
 قروض مباشرة -
 شراء السندات -

1461.3 
1388.4 

72.9 
0.1 
0.0 
0.1 

1742.3 
1703.3 

39.0 
0.0 
0.0 
0.0 

2040.7 
2010.6 

30.1 
0.0 
0.0 
0.0 

2434.3 
2409.4 

24.9 
0.0 
0.0 
0.0 

3373.4 
3210.3 

163.1 
9.5 
0.0 
9.5 

 3120.0 2720.2 2244.9 1982.5 1803.3 القروض املوجهة للقطاع اخلاص
 البنوك العمومية:

 قروض مباشرة -
 شراء السندات -

 البنوك اخلاصة:
 قروض مباشرة -
 شراء السندات -

1374.5 
1364.1 

10.4 
430.8 
430.6 

0.2 

1451.7 
1442.8 

8.9 
530.7 
530.6 

0.1 

1675.4 
1669.0 

6.4 
569.5 
569.4 

0.1 

2023.2 
2016.8 

6.4 
697.0 
696.9 

0.1 

2338.7 
2338.5 

0.2 
781.3 
781.3 

0.0 
جمموع القروض املمنوحة الصافية من 

 القروض املراد شراؤها
3266.7 3724.7 4285.6 5154.5 6502.9 

 حصة البنوك العمومية
 حصة البنوك اخلاصة

86.8% 
13.2% 

85.8% 
14.2% 

86.7% 
13.3% 

86.5% 
13.5% 

87.8% 
12.2% 

Source: Rapport annuel 2014, évolution économique et monétaire en Algérie, banque d'Algérie, juillet 

2015, p 79. 
 ( نالحظ ما يلي:13من خالل اجلدول رقم )

ايل القروض املوزعة قد يتبني أن حصة القروض املوزعة من طرف املصارف اخلاصة مقارنة بإمج -
مقابل  2014يف  %12.2، حيث بلغت 2012و 2013بعدما أن استقرت يف  2014اخنفضت يف 

، حيث أن القروض املوزعة من طرف املصارف اخلاصة 2012يف  %13.3و 2013يف  13.5%
ختص متويل املؤسسات اخلاصة واألسر، وهو قطاع يعرف ادخاره املايل ارتفاعا حمسوسا، ويبقى 

 زءا كبريا من ادخاره هذا مستقرا يف هذه السنوات األخرية، مما يعزز املوارد املستقرة للمصارف.ج
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، وهو ما يوافق ارتفاعا 2014مليار دينار يف هناية  6502.9بلغ جمموع قروض املصارف  -
، نما يف ذلك االستحقاقات 2012يف  %16.8و 2013يف  %20.3مقابل  %26.2للقروض بـ 

 .2012ها من طرف اخلزينة العمومية يف املعاد شراؤ
،  2013يف  %19.3مقابل  2014يف  %39.0كما بلغ منو القروض املمنوحة للقطاع العمومي  -

كما عرفت حصة القروض املمنوحة للمؤسسات واألسر من إمجايل القروض املوزعة من طرف 
 .2013يف  %52.8مقابل  %48.0املصارف استقرار أي بنسبة 

من  2013يف  %47.2مقابل  2014يف  %52.1ض املوزعة للقطاع العمومي متثل إن القرو -
( قروض مباشرة 2013يف  %46.7و 2014يف  %49.4جمموع القروض املقدمة لالقتصاد منها )

( منها سندات مصدرة من طرف املؤسسات العمومية 2013يف  %0.5و 2014يف  %2.6و)
 وحمازة من طرف املصارف.

ا كانت املصارف العمومية تضمن التمويل الكامل للقطاع العمومي فإن من جهة أخرى إذ -
(، كما 2013يف  %74.4مقابل  2014يف  %75.0مسامهتها يف متويل القطاع اخلاص تبقى مهمة )

من  2013مليار دينار يف  393.7مليار دينار مقابل  939.1قد خصص مبلغ  2014أنه خالل سنة 
رف العمومية إىل املؤسسات العمومية أكثر مما خصص للمؤسسات بني القروض اليت منحتها املصا

(، وهذا ما 2013مليار دينار يف  347.7مقابل  2014مليار دينار يف  315.5اخلاصة واألسر )
يترجم مشاركة املصارف العمومية يف متويل مشاريع االستثمار الكربى يف قطاعي الطاقة واملاء على 

واليت  2014وسع يف القروض املوزعة من قبل املصارف اخلاصة يف وجه اخلصوص، أما بالنسبة للت
، فقد خصص هذا التدفق للقروض 2013مليار دينار يف  127.5مليار دينار مقابل  93.8تقدر بـ 

هي أكرب من نسبة منو  %13.6للمؤسسات اخلاصة واألسر، كما أن نسبة منوها واليت تقدر بـ 
 قروض املصارف العمومية.

ا تتبعنا توزيع القروض املمنوحة لالقتصاد الوطين حسب مدة االستحقاق، يف حني إذ
 فيمكننا إعطاء اجلدول املوايل.
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(: توزيع القروض املمنوحة حسب مدهتا يف اجلهاز املصريف اجلزائري خالل 14اجلدول رقم )
 (2014-2010الفترة )

 )الوحدة: ماليري الدينارات، هناية املدة( 
 2014 2013 2012 2011 2010 السنةالقروض حسب املدة/
 1608.7 1423.4 1361.6 1363.0 1311.0 قروض قصرية األجل

 البنوك العمومية -
 البنوك اخلاصة -

1045.4 
265.5 

999.6 
363.4 

973.9 
387.7 

936.4 
487.0 

1091.0 
517.7 

 4894.2 3731.1 2924.02 2361.7 1955.7 قروض متوسطة وطويلة األجل
 موميةالبنوك الع -
 البنوك اخلاصة -

1790.4 
165.3 

2194.4 
167.3 

2742.22 
181.8 

3521.0 
210.1 

4621.1 
273.1 

جمموع القروض املمنوحة الصافية من القروض 
 املعاد شراؤها

3266.7 3724.7 4285.6 5154.5 6502.9 

 حصة القروض قصرية األجل -
 حصة القروض املتوسطة وطويلة األجل -

40.1% 
59.9% 

36.6% 
63.4% 

31.8% 
68.2% 

27.6% 
72.4% 

24.7% 
75.3% 

Source: Rapport annuel 2014, évolution économique et monétaire en Algérie, banque 

d'Algérie, juillet 2015, p 80. 
 ( ميكن قراءة ما يلي:14من خالل اجلدول رقم )

االجتاه التصاعدي للقروض  2014يؤكد هيكل القروض املوزعة من طرف املصارف يف هناية  -
( من جمموع 2013يف  %72.4) % 75.3املتوسطة وطويلة األجل، واليت بلغت حصة نسبية قدرها 

(، وهو اجتاه 2013يف  %27.6بالنسبة للقروض قصرية األجل ) % 24.7القروض املوزعة مقابل 
مقابل  %39.0، ويعود خصيصا إىل االرتفاع يف القروض طويلة األجل )2006ظهر منذ سنة 

( املوزعة باخلصوص لتمويل االستثمارات يف قطاعي الطاقة 2012يف  %31.9و 2013يف  28.6%
 واملاء.

ساهم االرتفاع يف القروض الرهنية والقروض املوجهة لتمويل سلع معمرة أخرى لفائدة األسر  -
 259.1نية من يف االجتاه التصاعدي للقروض املتوسطة وطويلة األجل، حيث انتقلت القروض الره

مليار دينار يف هناية  359.5لتبلغ  2013مليار دينار يف هناية  307.4إىل  2012مليار دينار يف هناية 
يف  %19.4و 2013يف  %18.6، 2014يف  %17.0، أي منوا قويا للسنة الثالثة على التوايل )2014
العمومية حصة  (، كما تشكل حصة القروض الرهنية لألسر املوزعة من طرف املصارف2012
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(، وبالعكس يبقى نشاط %60.7، خاصة فيما يتعلق نمسامهة صندوق االدخار )%94.1معتربة 
املصارف اخلاصة يف توزيع القروض الرهنية لألسر حديثا وال يزال ضعيفا نسبيا بالرغم من الودائع 

 املعتربة املعبأة لدى األسر.
جل املوزعة من طرف املصارف العمومية مثلت القروض متوسطة وطويلة األ 2014يف هناية  -

يف هناية  %79.0من جمموع قروضها مقابل  %80.9مطروحا منها إعادة شراء القروض نسبة 
، بالنسبة للمصارف اخلاصة فإن هذه احلصة من القروض متوسطة 2012يف هناية  %73.8و 2013

، تراجعت تدرجييا لتبلغ (%52) 2009وطويلة األجل اليت كانت قد بلغت مستوى معترب يف هناية 
نتيجة التباطؤ يف توزيع القروض  2012يف هناية  %31.9و 2013يف هناية  %30.1مقابل  34.5%

 لألسر.   
من خالل ما تقدم نستنتج أنه يترتب على القروض املختلفة املقدمة من قبل اجلهاز املصريف 

 اجلزائري العديد من النتائج والدور التنموي هلا أمهها:
قوم القروض املقدمة بدور مهم يف االقتصاد حيث تعتمد عليها خمتلف األنشطة االقتصادية ت -1

االستثمارية منها والتجارية، للحصول على احتياجاهتا من السيولة النقدية الالزمة لتغطية نفقات 
 عملياهتا الداخلية و اخلارجية؛

أو املبالغة يف حجم القروض قد يؤثر حجم القروض على الوضع االقتصادي العام، فاإلفراط  -2
يؤدي إىل آثار تضخمية سلبية، واالنكماش يف منح القروض قد يؤدي إىل صعوبة استمرار 
املشروعات يف تنفيذ وإجناز أعماهلا، وبالتايل احلد من مسرية التنمية االقتصادية واالجتماعية، لذلك 

ويل الفعلي واحلقيقي لالقتصاد جيب أن يكون مستوى القروض متوازنا وملبيا الحتياجات التم
 الوطين، نما يؤدي إىل زيادة معدالت التنمية املأمولة. 

متويل خطة التنمية االقتصادية الوطنية حيث يكون التمويل املقدم لغرض واضح وحمدد  -3
ومواكب لسياسة وتوجهات الدولة، وذلك برصد الغالف املايل الالزم لقطاعي الزراعة والصناعة، 

ن القطاعني من دور حيوي يف توفري احتياجات اجملتمع )االكتفاء الذايت( ورفع معدل منو ملا هلذي
الصادرات واحلد من االسترياد وذلك باإلضافة إىل متويل التجار نما يتناسب مع مراكزهم املالية، 
وبالشكل الذي ميكنهم من تنمية أنشطتهم يف سهولة ويسر، وجتنب التعرض لالختناقات أو 

 ت املالية؛األزما
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 القيام بتمويل التجارة الدولية وإصدار خطابات الضمان )الداخلية واخلارجية(. -4
وبالتايل فإن القروض تلعب دور ريادي ومهم يف حتريك االقتصاد وإنعاشه مما يؤثر 

 باإلجياب على عملية التنمية. 

ة والناتج احمللي اإلمجايل املطلب الرابع: دور اجلهاز املصريف اجلزائري يف نشر اخلدمات املصرفي
 وتوفري فرص العمل:

يلعب اجلهاز املصريف اجلزائري دورا هاما يف دفع عجلة التنمية االقتصادية، حيث يتأكد 
هذا الدور خاصة من ناحية ما يقدمه من خدمات وتسهيالت مصرفية اليت أصبحت واحدة من 

جيب أن يعمل اجلهاز املصريف  ولتحقيق هذا الدور 1أهم دعائم ومظاهر النشاط االقتصادي،
اجلزائري على توسيع شبكة فروعه، لكي يكون قريب أكثر من العمالء، حىت ميكنهم من الوصول 
إىل هذه اخلدمات بأسرع وأسهل طريقة، وهذا لن يكون إال بوجود موارد بشرية قادرة على تقدمي 

توفري فرص عمل خمتلفة ألفراد تلك اخلدمات من ناحية الكم واجلودة، وبالتايل سيعمل بذلك على 
اجملتمع، مسامها بذلك يف تقليص نسبة البطالة، كل هذا سيعود باإلجياب من ناحية مسامهة اجلهاز 

 ، وميكن توضيح ذلك فيما يلي:            احمللي اإلمجايلاملصريف اجلزائري يف الناتج 

 :أوال: دور اجلهاز املصريف اجلزائري يف نشر اخلدمات املصرفية
"كل عمل أو إجراء ميكن لطرف أن يقدمه  ميكن تعريف اخلدمات بصورة عامة أهنا:

لطرف آخر، يكون أساسا غري ملموس وال ينتج عنه متلك ألي شيء، وقد ترتبط أو ال ترتبط 
أنشطة اقتصادية تقدم قيمة وتوفر الفوائد إىل " ، كما ميكن تعريفها بأهنا:2بتقدمي منتج مادي..."

بأهنا وعرفت أيضا ، 3أوقات وأماكن معينة، إلحداث تغيري مرغوب لدى مستلم اخلدمة"الزبائن يف 
        .4"عبارة عن جمموعة األنشطة أو املنافع اليت تعرض للبيع، أو اليت تقدم مرتبطة مع السلع املباعة"

 كما عرفت بأهنا "نشاط أو أداء خاضع للمبادلة، غري ملموس، وال ينتج عنه نقل للملكية،
       .5ن يرتبط أو ال يرتبط نمنتج مادي"أوميكن 

                                                 
 . 203البنوك من األساسيات إىل املستحدثات )منهج متكامل(، مرجع سبق ذكره، ص  بتصرف من: عبد املطلب عبد احلميد، اقتصاديات-1

2
-Gary Armstrong & Philip kotler, "Principes de marketing", Pearson, Paris, France, 2007, P 184.   

3
-Lovelock Christopher et all, " Marketing des services", 6

éme
 édition, Pearson éducation, Paris, France, 2008, 

P12.    
   19، ص2001ردينة عثمان يوسف، حممود جاسم الصميدعي، التسويق املصريف، الطبعة األوىل، دار املناهج للتوزيع والنشر، األردن،  -4

5
- Kolter.ph, et Dubois. B, marketing management, Dunod, Paris, France, 2000 .P443   



 يندور اجلهاز املصريف اجلزائري يف االقتصاد الوط          الفصل األول:                      

  44  

 

ومنه فإن اخلدمة عبارة عن تصرفات أو أنشطة تقدم من طرف إىل طرف آخر وهذه 
األنشطة تعترب غري ملموسة وال يترتب عليها نقل ملكية أي شيء، كما أن تقدمي اخلدمة قد يكون 

خلدمة متتاز خبصائص عديدة تتمثل يف عدم مرتبط أو غري مرتبط نمنتج مادي ملموس، وبالتايل فإن ا
امللموسية أي عندما حنصل على خدمة معينة ال نأخذ شيء ماديا بل حنصل على درجة اإلشباع، 

 كما أهنا ال ميكن أن متلك )عدم امللكية( ومتتاز بعدم االنفصالية، عدم التجانس، والقابلية للتلف.

ت املصرفية اليت ال ختتلف يف مفهومها ميكن استنتاج تعريف للخدماه التعاريف ومن هذ
عن تعريف اخلدمات، فاخلدمات املصرفية هي جمموعة من األنشطة والعمليات ذات املضمون 
املنفعي الكامن يف العناصر امللموسة وغري امللموسة واملقدمة من قبل البنك، واليت يدركها 

صدرا إلشباع حاجاهتم ورغباهتم املستفيدون من خالل مالحمها وقيمتها املنفعية واليت تشكل م
املالية واالئتمانية احلالية واملستقبلية، ويف الوقت ذاته تشكل مصدرا ألرباح البنك من خالل العالقة 

 التبادلية بني الطرفني.

لعل من أساسيات املهارة يف إتقان فن تقدمي اخلدمات املصرفية هي إدراك موظفي البنك 
الء للطبيعة املتميزة للخدمة بصفة عامة وخصائص اخلدمات الذين هم يف اتصال مباشر بالعم

 1املصرفية بصفة خاصة، وميكن تلخيص أهم خصائص اخلدمات املصرفية فيما يلي:
 اخلدمات املصرفية ليست مادية جمسمة، وبالتايل فهي غري قابلة للتلف وال ميكن ختزينها؛  -أ

وكل خدمة جديدة يوجدها بنك ما ميكن  اخلدمات املصرفية ليست حممية برباءة االختراع -ب 
 لبنك آخر تقدميها؛

 اخلدمات املصرفية غري قابلة للتجزئة أو التقسيم أو االنفصال عند تقدميها؛  -ج 
تعتمد اخلدمات املصرفية على التسويق الشخصي بدرجة كبرية، حيث تعتمد يف تقدميها على  -د 

 االتصال الشخصي بني مقدم اخلدمة والعميل؛
ال ميكن صنع اخلدمة املصرفية مقدما أو ختزينها فهي تنتج وتقدم يف نفس اللحظة اليت يتقدم  -ه 

 الزبون لطلبها؛

                                                 
 .338، ص1999احلداد، تسويق اخلدمات املصرفية، الطبعة األوىل، البيان للطباعة والنشر، مصر،  عوض بدير - 1
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ال ميكن ملوظف البنك إنتاج عينات من اخلدمة وإرساهلا للزبون للحصول على موافقته عن  -و
 جودهتا قبل الشراء؛

الة وجود أخطاء يف إنتاجها أو عيوب اخلدمات املصرفية غري قابلة لالستدعاء مرة أخرى يف ح -ر
 عند تقدميها فإن االعتذار وترضية العميل مها البديل الوحيد أمام موظف البنك؛ 

 جودة اخلدمة املصرفية غري قابلة للفحص بواسطة موظف البنك قبل تقدميها للزبائن؛  -ز
زبون آلخر حسب أن تقدمي اخلدمة املصرفية غري منطي وختتلف طريقة تقدمي اخلدمة من  -ي 

 درجة التفاعل بني موظف البنك والعميل.

إن انتشار املصارف يساهم يف نشر الوعي املصريف، ويساعد على تقدمي اخلدمات املصرفية 
ألكرب عدد ممكن من أفراد اجملتمع اجلزائري، فكلما كان هناك عدد كبري من الفروع للمصارف 

على تقدمي وتيسري اخلدمات املصرفية، حيث  كلما كان أكثر انتشارا وخدمة للمجتمع وأقدر
تواصل املصارف العمومية هيمنتها يف اجلهاز املصريف من خالل أمهية شبكات وكاالهتا املوزعة 
على كامل التراب الوطين رغم تسارع وترية إنشاء وكاالت املصارف اخلاصة يف هذه السنوات 

املصارف اخلاصة يف ترقية املنافسة سواء تعلق األخرية، حيث تساهم هذه الزيادة املستمرة يف نشاط 
األمر جبمع املوارد أو على مستوى توزيع القروض وعرض اخلدمات املصرفية األساسية للزبائن، 

2014بالفعل يف هناية ديسمرب 
 325وكالة و 1113بلغ عدد وكاالت الشبكة للمصارف العمومية  1

وكالة على التوايل يف  85و 315،  1094ابل وكالة للمؤسسات املالية مق 87للمصارف اخلاصة و
، تغطي شبكة املصارف العمومية كل الواليات، بينما طورت املصارف اخلاصة 2013هناية 

شبكاهتا أساسا يف مشال الوطن، و عليه فإن جمموع شبابيك وكاالت املصارف واملؤسسات املالية 
نسمة مقابل  25600واحد لكل  ، و هو ما يعادل شباك2013يف  1494شباك مقابل  1525بلغ 

، لكن ال تزال بعيدة عن املعدل العاملي الذي يقدر بشباك واحد لكل 2013نسمة يف  25500
نسمة، وبالتايل فإن وكاالت اجلهاز املصريف اجلزائري هي يف تزايد من سنة إىل أخرى،  10000

 (.15لكن ليس بوترية كبرية، وهذا ما يوضحه اجلدول رقم )
 
 

                                                 
1
- Rapport annuel 2014, évolution économique et monétaire en Algérie, banque d'Algérie, juillet 2015, p 74.   
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 2014-2010(: تطور شبكة املصارف اجلزائرية خالل الفترة 15قم )اجلدول ر
 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 1525 1499 1478 1441 1367 إمجايل عدد الوكاالت

 1113 1099 1091 1086 1077 وكاالت البنوك العمومية

  وكاالت البنوك اخلاصة

288 

274 301 313 325 

 87 87 86 81 وكاالت املؤسسات املالية

 25600 25500 25400 25500 26300 عدد الوكاالت/ عدد السكان

 من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية لبنك اجلزائر. املصدر:

 احمللي اإلمجايلثانيا: دور اجلهاز املصريف اجلزائري يف الناتج 
إىل  2014املالية( سنة بلغت نسبة إمجايل أصول اجلهاز املصريف )املصارف واملؤسسات 

، كما بلغت  2012يف هناية  %59.6و 2013يف هناية  %62.5مقابل  %69.9إمجايل الناتج احمللي 
نسبة إمجايل األصول لقطاع املصارف )خارج توظيف ودائع قطاع احملروقات( إىل إمجايل الناتج 

أما فيما خيص ، 2012يف  %84.4و 2013يف  %84.1مقابل  %89.1احمللي خارج احملروقات 
مؤشر اقتحام السوق فقد بلغت نسبة الودائع )نقدية وغري نقدية( خارج احملروقات إىل إمجايل 

،  2012يف هناية  %61.6و 2013يف هناية  %62.1مقابل  %65.9الناتج احمللي خارج احملروقات 
ذلك الديون  يف حني متثل قروض املصارف واملؤسسات املالية لالقتصاد )قروض للمقيمني( نما يف

غري الناجعة املعاد شراؤها من طرف اخلزينة العمومية عرب إصدار سندات )سندات  م حين أجلها( 
يف  %46.0و 2013يف  %48.5من إمجايل الناتج احمللي خارج احملروقات مقابل  %55.0نسبة 
2012.1  

 ثالثا: دور اجلهاز املصريف اجلزائري يف توفري فرص العمل
نصر األساسي لإلنتاج ويرتبط مفهومه بظواهر التعقد يف احلياة االجتماعية إن العمل هو الع

اليت تنتج عن منو املنتجات الصناعية واخلدمية وتعقد التنظيمات اليت ارتبطت هبذا النمو، فالعمل هو 
الذي يعطي املكانة واألمهية لإلنسان، وإنه من خالل العمل يستطيع أن حيقق ذاته ورضاه، كما أنه 

افز على حتقيق الرفاهية واجلوانب االجتماعية من عالقات مع  الزمالء وغريها، فهو جزء احل

                                                 
1
- Rapport annuel 2014, évolution économique et monétaire en Algérie, banque d'Algérie, juillet 2015, p 75.   
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جوهري يف حياة اإلنسان، مادام يعطيه املكانة ويربطه باجملتمع  باعتبار العمل نشاط اجتماعي، 
حيث يعرف العمل بأنه " سلوك أو نشاط أو صرف الطاقة، الذي يسري طبق خطة منظمة ويقتضي 

بوظائف معينة ويستهدف حتقيق غرض إنتاجي معني، مقابل أجر مادي أو معنوي ويشترط  القيام
، كما عرف أيضا بأنه" 1يف هذا وجود عقد مادي )مكتوب( أو معنوي بني خمتلف أطراف العمل"

جمموعة املهمات اليت يؤديها الفرد الواحد سواء كان ذلك بوسيلة واحدة أو عدة وسائل، فالعمل 
، ويعرف العمل 2ن مع الطبيعة لتسخريها فيما يفيده، وهو جهد فكري وعضلي"صراع اإلنسا

كذلك بأنه: "ذلك اجلهد الفكري واجلسدي الذي يبذله اإلنسان إلضافة قيمة وخلق منفعة، مقابل 
، 3دخل يتالءم واجلهد املبذول وهذا الدخل ينفقه اإلنسان بدوره لتلبية حاجاته املتنامية باستمرار"

( من قواميس اللغة اإلجنليزية أهنا تعين جهد )جسدي أو Labor)أو  Labourة وتتضح كلم
عقلي(، وخباصة حني يكون عسريا أو إلزاميا، والعمل هو النشاط البشري الذي ّيؤمن السلع 
واخلدمات يف جمتمع ما، ويعين كذلك اخلدمات اليت يؤديها العمال لقاء أجور معينة، ويف تعريف 

جند أن العمل هو شكل من نشاط اإلنسان )الرجل أو املرأة( نشاط يدوي أو  القواميس الفرنسية
 4ذهين يهدف إىل إنتاج )أو املشاركة يف اإلنتاج( نتائج نافعة.

ومن خالل هذه التعاريف فإن العمل هو إنتاج وتقدمي السلع واخلدمات اليت تشبع حاجات 
دي )السلع( ومعنوي )اخلدمات كالتعليم ورغبات األفراد اآلخرين، أي أن العمل نشاط إلنتاج ما

والصحة، البنوك...( لتحقيق حاجات اآلخرين يف اجملتمع، غري أن الفرد حينما يعمل فهو حيقق 
حاجاته اخلاصة وحاجات األفراد يف نفس الوقت، ونمعىن آخر فإن العمل هو اجلهد الذي يبذله 

قواه املختلفة من أجل حتقيق منفعة مادية اإلنسان سواء كان عقليا أم عضليا، أي استخدام الفرد ل
 أو معنوية.

                                                 
ئب(، أطروحة عماد لعالوي ، مفهوم العمل لدى العمال وعالقته بدافعيتهم يف العمل الصناعي من خالل إشباع احلوافز املادية )دراسة حالة مصاحل الضرا -1

 .18، ص 2012-2011الجتماعية، جامعة قسنطينة، اجلزائر، دكتوراه، ختصص علم النفس العمل والتنظيم، كلية العلوم اإلنسانية وا
دكتوراه، ختصص سهام بن رمحون، بيئة العمل الداخلية وأثرها على األداء الوظيفي )دراسة على عينة من اإلداريني بكليات ومعاهد جامعة باتنة(، أطروحة  -2

 .31، ص 2014-2013ة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، تنمية املوارد البشرية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامع
املطبوعات ناصر دادي عدون، عبد الرمحان العايب، البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برنامج التعديل اهليكلي لالقتصاد من خالل حالة اجلزائر، ديوان  -3

 .15، ص 2010اجلامعية، اجلزائر، 
 .42حممد أديوش درمحاين ، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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وبالتايل فالعمل يعترب مكسب إنساين، واإلنسان يعمل لتحقيق ذاته، وبلوغ مكانة ومركز 
 1اجتماعي، ومن دوافع العمل نذكر ما يلي:

 العمل ضرورة اجتماعية واقتصادية يف حياة اإلنسان؛ -1
 ع، وجينب اإلنسان البطالة؛العمل عبارة عن حلقة تواصل باجملتم -2
 العمل يساعد الفرد على حتقيق الصحة النفسية والبدنية والعقلية؛ -3
 بالعمل يستطيع الفرد حتقيق ذاته وبلوغ طموحاته؛ -4
 العمل واجب وحق شرعي يف كل اجملتمعات ومقدس يف بعضها وعبادة يف جمتمعات أخرى. -5

ة يعترب من بني األدوار اليت يقوم هبا اجلهاز إن توفري فرص العمل وبذلك احلد من البطال
من خالل نسبة اليد  2014املصريف اجلزائري، حيث يؤكد االستقرار النسيب يف الصريفة لسنة 

شخص يف سن العمل لكل شباك مصريف  7500العاملة النشطة إىل الشبابيك املصرفية واليت تبلغ 
ز شبكة وكاالت مركز الصكوك ، هذا وتتمي2014شخص يف سنة  8000مقابل  2013يف 

شبك موزعا على كامل التراب الوطين، وهو ما  3533الربيدية، بأكثر كثافة حيث تتشكل من 
 2013.2شخصا يف  3290شخص يف سن العمل مقابل  3240ميثل شباك واحد لكل 

 (.16وميكن إمجال ذلك يف اجلدول رقم )
 2014-2010صريف اجلزائري خالل الفترة (: تطور اليد العاملة يف اجلهاز امل16اجلدول رقم )

 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
نسبة اليد العاملة النشطة/ عدد 

 الشبابيك
7900 7400 7500 7500 8000 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية لبنك اجلزائر. املصدر:
 من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن:

صريف اجلزائري يف توفري مناصب العمل تكاد تكون ثابتة خالل سنوات اجلهاز امل مسامهة -
الدراسة، وهذا راجع إىل قلة االنتشار اجلغرايف للبنوك اجلزائرية، وكذا أن التوظيف فيها يعترب قليل، 
مقارنة بقطاعات أخرى، وهذا ما يفسر ضعف معدل مصرفة االقتصاد اجلزائري، وذلك لقلة 

 الشبكة املصرفية؛ 
                                                 

  .21عماد لعالوي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
2
- Rapport annuel 2014, évolution économique et monétaire en Algérie, banque d'Algérie, juillet 2015, p 74.    
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شبكة وكاالت مركز الصكوك الربيدية تتميز بأكثر كثافة ألهنا موزعة تقريبا على كامل التراب  -
 الوطين، وهي توفر مناصب عمل أكثر من البنوك. 

لذلك وملقابلة االحتياجات املتزايدة من اخلدمات للعمالء أينما كانوا أن تعمل البنوك  
واسعة، حيث أن هذا التوسع سيخلق مناصب اجلزائرية على فتح فروع جديدة لتغطية جغرافية 

 شغل جديدة لعدد من املوظفني.
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 خالصة الفصل األول:

والسداسي األول من  2014لقد متيز االقتصاد اجلزائري نمؤشرات كلية ال بأس هبا سنة 
ر يف أسعار رغم ما يشهده االقتصاد العاملي من صدمة كبرية نتيجة االهنيار املستم 2015سنة 

احملروقات، حيث أنه بسبب التبعية القوية لالقتصاد اجلزائري لقطاع احملروقات واالعتماد عليه 
كمنتوج واحد من املنتجات يف عملية التصدير، جعله عرضة للصدمات اخلارجية ورهني تقلبات 

شاشته ألن ميزان األسواق الدولية هلذا النوع من املنتجات، وهذا ما جعل االقتصاد الوطين يتميز هب
املدفوعات حقق عجزا خالل هذه السنة نتيجة تقلص حجم الصادرات من احملروقات، اليت بلغت 

، كما أن 2015يف السداسي األول من  %89.14ونسبة  2014سنة  %95.41نسبة 
، فاخنفاض حصيلة %6الصادرات خارج احملروقات تبقى ضئيلة جدا حيث  م تتجاوز نسبة 

ية يؤدي إىل تعطل مشاريع  التنمية املنتهجة، وذلك لعدم قدرهتا على سد حاجة الصادرات النفط
السوق من السلع االستثمارية إال عن طريق استريادها، وبالتايل فارتفاع الواردات من السلع 
واخلدمات جتعل ميزان املدفوعات أقل قدرة على مقاومة الصدمات اخلارجية، وكذلك يؤثر على 

سيطرة على النشاطات االقتصادية يف اإلنتاج وتسيري املشاريع وخلق مناصب دور الدولة يف ال
العمل وغريها، خاصة يف ظل الظروف احلالية اليت تشهد اخنفاض اسعار احملروقات، ويف حال 
استثناء الصادرات النفطية من امليزان التجاري سوف نالحظ أنه يعاين من عجز دائم خالل 

، وهلذا جيب على اجلزائر أن تعمل على تنويع صادراهتا خارج 2015السداسي األول من سنة 
احملروقات من أجل تقليص املخاطر الناجتة عن الصدمات اخلارجية، كما متيز االقتصاد اجلزائري 
باخنفاض معدالت التضخم، كما أن الصالبة املالية اليت متيز هبا اجلهاز املصريف اجلزائري واملتمثلة يف 

ة رأس املال تضمن له تعزيز رأس ماله وحتصينه ضد األزمات املالية، وبالتغلب ارتفاع نسبة كفاي
على االضطرابات املالية اليت ميكن أن يتعرض هلا من دون مساعدة بنك اجلزائر أو احلكومة قدر 
اإلمكان، كما سجل اجلهاز املصريف اجلزائري ارتفاع يف حجم السيولة، الذي يدل على أن اجلهاز 

زائري حيتفظ بأصول ذات درجة عالية لتغطية التدفق النقدي لديه، وبالتايل فهو يتوفر املصريف اجل
على مصادر متويل مستقرة ألنشطته، ويف املقابل يقوم بعمليات توظيف ملوارده املالية بغرض 
احلصول على أكرب ربح، حيث نالحظ أن اجلهاز املصريف اجلزائري حقق معدالت مرتفعة من 
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لسياسته التوظيفية، فحجم السيولة والرحبية سامها يف قدرته على مقاومة الصدمات  الرحبية نتيجة
 اخلارجية، وعدم اللجوء إىل التمويل اخلارجي وبالتايل تفعيل دوره يف التنمية االقتصادية.

من خالل هذا الفصل نستنتج أن للجهاز املصريف دور هام يف متويل التنمية االقتصادية، 
بئة املدخرات املختلفة من مجهور املتعاملني معه، والعمل على توجيهها إىل وذلك من خالل تع

اجملاالت املختلفة لالستثمار، كما يعمل اجلهاز املصريف على توفري فرص العمل وتقدمي خمتلف 
اخلدمات املصرفية للمجتمع اجلزائري، وهذا ما يؤدي به إىل املسامهة يف الناتج احمللي اإلمجايل، 

هاز املصريف اجلزائري عرف العديد من اإلصالحات كان اهلدف منها تقوية دوره يف حيث أن اجل
االقتصاد الوطين، حيث ال ميكن حدوث تنمية اقتصادية بدون هذا اجلهاز، لكن يف ظل التطورات 
املصرفية احلديثة،  م تعد هذه اإلصالحات هلا أي دور يف تطوير وحتديث اجلهاز املصريف اجلزائري 

يل القيام بدورها األساسي يف عملية التنمية االقتصادية، وهذا ما جيعل من عملية إعادة النظر وبالتا
يف هذه اإلصالحات أمر البد منه لتأهيل هذا اجلهاز املصريف حىت يصبح يف مستوى املؤسسات 

 املصرفية العاملية، وهذا ما سنتطرق إليه يف الفصول املوالية.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ينالفصل الثا

التحديات اليت تواجه القطاع املصريف 
  اجلزائري

 البيئة املصرفية اجلديدة يف ظل 
 

 
 
 
 
 
 

 متهيد
 .اجلزائري التحديات اليت تواجه القطاع املصريفاملبحث األول: 
االجتاهات احلديثة للقطاع املصريف اجلزائري يف مواجه املبحث الثاين: 

 حتديات البيئة املصرفية اجلديدة.
  خالصة الفصل الثاين
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 متهيد:

يعترب القطاع املصريف أحد الركائز األساسية يف اهليكل االقتصادي ألي دولة حيث تعترب اخلدمات 
مما يساهم يف حتقيق اليت يقدمها من أهم اخلدمات اليت يتحتم توافرها نمستوى عال من الكفاءة، 

االقتصادية واالجتماعية للدولة، ونظرا لألمهية الكربى هلذا القطاع تأيت ضرورة تكييفه  فاألهدا
مع الظروف والتطورات االقتصادية، يف ضوء ما يشهده حاليا من تغريات وحتديات سريعة 

على النمو والتطور ومتالحقة سواء حملية أو عاملية، حيث ترتبط مقدرة مؤسسات القطاع املصريف 
نمقدرهتا على مواكبة التحوالت اجلديدة وعلى املنافسة املفتوحة يف جمال اخلدمات واملنتجات 
املصرفية واستخدام التكنولوجيا احلديثة ونظم املعلومات وتأهيل اإلطارات البشرية واإلدارية 

 وتطوير أساليب الرقابة.
واجه القطاع املصريف اجلزائري خاصة يف ظل يهدف هذا الفصل إىل عرض بعض التحديات اليت ت

البيئة املصرفية اجلديدة، واليت فرضت بطبيعتها ضرورة إجراء تقومي ألداء القطاع املصريف يتميز 
باملوضوعية والدقة، ويستند إىل منهجية علمية، وقاعدة معرفية عميقة نمفهوم تقومي األداء وأبعاده 

القطاع املصريف ملواجهة هذه التحديات، حيث سنتناول يف  لاملختلفة، وذلك يف سبيل تطوير وتأهي
 هذا الفصل املباحث التالية:

 التحديات اليت تواجه القطاع املصريف اجلزائري؛ املبحث األول:
االجتاهات احلديثة للقطاع املصريف اجلزائري يف مواجه حتديات البيئة املصرفية  املبحث الثاين:

 اجلديدة .   
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 املصريف اجلزائري ألول: التحديات اليت تواجه القطاعاملبحث ا

ميثل القطاع املصريف الركيزة األساسية ألي تطور اقتصادي واجتماعي، فهو املركز األساسي 
لتجميع املدخرات سواء من األفراد أو املؤسسات، وتوجيهها حنو منح التسهيالت االئتمانية 

م يف متويل االستثمارات يف خمتلف أنشطة القطاعات والقروض نمختلف أنواعها وأجاهلا، كما يساه
االقتصادية واالجتماعية اململوكة للدولة والقطاع اخلاص، كل هذا من أجل املساعدة على النهوض 

تأثرا  تبعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، لذلك فإن الصناعة املصرفية من أكثر الصناعا
لتكنولوجية احمللية والعاملية، ولقد شهدت السنوات األخرية بالتطورات االقتصادية والسياسية وا

تزايد االجتاه حنو تطبيق العوملة، وما يرتبط هبا من انفتاح األسواق املالية، وحرية حترك رؤوس 
األموال واالستثمارات عرب احلدود، ولقد فرض ذلك الكثري من التحديات أمام األنشطة املالية 

 رة مباشرة على أداء القطاع املصريف.واملصرفية واليت أثرت بصو
 وفيما يلي عرض لبعض هذه التحديات اليت جاءت هبا البيئة املصرفية اجلديدة:

 املطلب األول: حترير جتارة اخلدمات املالية  

أحد النتائج اهلامة اليت أسفرت عنها جولة  GATSاخلدمات )جاتس(  ةتعترب االتفاقية العامة لتجار
لة الثامنة الشهرية يف منظومة حترير التجارة الدولية من خالل االتفاقية العامة أورغواي وهي اجلو
واليت كشفت بعد مفاوضات شاقة استمرت حوايل مثانية سنوات عن  1(GATTللتعريفة والتجارة )

، وتوقيع االتفاقية 1995عدة نتائج هامة من أمهها إنشاء منظمة التجارة العاملية يف أول جانفي 
على أن يبدأ سريان االتفاقية بأكملها عام  1997دولة عام  70اخلدمات نموافقة  ةتجارالعامة ل
1999. 

( عدة أنواع من اخلدمات كان من أمهها GATSاخلدمات ) ةوقد مشلت االتفاقية العامة لتجار
املايل اخلدمات املالية، ويف مقدمتها اخلدمات املصرفية، مما أدخل البنوك يف ظل االجتاه حنو التحرير 

بكل آثارها وحتدياهتا على اجلهاز املصريف يف أي دولة، ومن مث أصبح  2إىل ما يسمى بالعوملة املالية،
العمل  ثمن الضروريات امللحة على اجلهاز املصريف نمكوناته املختلفة البحث يف آليات حتدي

تخلقها عمليات حترير املصريف اليت ميكن من خالهلا التعامل مع اآلثار والتحديات اليت ختلقها وس
                                                 

John H, Jackson, Restructuring The GATT System, New York, 1999, pp 36-40.-
1
  

 .65-63، ص ص 1999ية، دار املستقبل العريب، القاهرة، رمزي زكي، العوملة املال- 2
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جتارة اخلدمات املصرفية على اقتصاديات البنوك يف منطلق إدارة البنوك يف إطار تلك املنظومة، 
حبيث تعظم العوائد واآلثار اإلجيابية، وتقلل من األعباء واآلثار السلبية إىل أدىن حد ممكن، وهو ما 

 تية للبنوك، لكن حترير جتارة اخلدمايتطلب وضع وحتديث اآلليات اليت تزيد من القدرات التنافس
 1املصرفية سوف حيقق العديد من املزايا للجهاز املصريف نذكر منها:

ميكن أن يؤدي حترير التجارة يف اخلدمات املصرفية واملالية إىل جعل هذا القطاع أكثر كفاءة -1
 واستقرارا؛

ية ميكن أن يؤدي إىل تعاظم أن اتساع السوق املصرفية نتيجة لتحرير جتارة اخلدمات املصرف-2
االستفادة من اقتصاديات احلجم من خالل تزايد عمليات االندماج املصريف وكذلك تعميق 

 املنافسة من عمليات اخلصخصة حسب املميزات اليت ميكن أن تنتج منها؛
يؤدي ذلك إىل ختفيض تكاليف اخلدمات املصرفية كلما اشتدت درجات املنافسة واالندماج -3

 ؛املصريف
توفري املزيد من اخلدمات املصرفية للعمالء، حيث يستطيعون احلصول على مجيع احتياجاهتم من -4

 اخلدمات املصرفية؛
إن املنافسة تدفع البنوك إىل ختفيض الفاقد وحتسني اإلدارة وزيادة كفاءة تقدمي اخلدمات -5

 ض والودائع؛املصرفية وختفيض العموالت وختفيض فروق أسعار الفائدة ما بني القرو
ميكن لتحرير التجارة يف اخلدمات أن يؤدي إىل حتسني جودة اخلدمة للعمالء، فمع تزايد  -6

املنافسة تتجه البنوك إىل تلبية احتياجاهتم اخلاصة والتمويلية، فمن احملتمل مثال أن يستفيد املودعون 
 االستثمار؛ باستراتيجياتمن النصائح اخلاصة 

 اخلدمات املصرفية إىل املزيد من املنافع يف جمال نقل املعرفة والتكنولوجيا يؤدي حترير التجارة يف-7
 ويشمل ذلك املمارسات اإلدارية واحملاسبية، ومعاجلة البيانات، واستخدام األدوات املالية؛

يتيح حترير التجارة يف اخلدمات للعمالء والشركات اختيار املزيج املناسب للتمويل، وزيادة -8
 ل وطرق حتديده؛حجم التموي

املصرفية من ختفيض خماطر السوق، وتساعد يف  تمتكن عمليات التحرير يف جتارة اخلدما-9
 تعميق وتوسيع األسواق املالية من خالل حجم املعامالت وجمال اخلدمات؛

                                                 
، ص 2005عبد املطلب عبد احلميد، اجلات وآليات منظمة التجارة العاملية )من أورجواي لسياتل وحىت الدوحة(، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  -1

145. 
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حيتمل أن تتحسن السياسة النقدية، فالنقود االئتمانية وأدوات التحكم يف االئتمان بطريقة -10
كن أن تستبدل بأدوات عملية غري مباشرة، مثل عمليات السوق املفتوحة اليت تساعد يف مباشرة مي

 تطوير وتنمية أسواق املال؛
حيث أن حترير جتارة اخلدمات املصرفية يعيد ختصيص املوارد املالية من خالل تقليل التدخل 

وارد بأقل خماطر ممكنة، احلكومي املباشر، حبيث حيدث يف النهاية حتقيق الكفاءة يف توظيف تلك امل
ومن مث يؤدي حترير جتارة اخلدمات املصرفية إىل حتسني ختصيص املوارد املالية وزيادة العائد على 
االستثمار والتحفيز على جتميع املدخرات وزيادة االستثمارات، وهو ما يؤدي إىل حتقيق املزيد من 

 أكثر كفاءة وفعالية؛ النمو االقتصادي من خالل سياسة نقدية وسياسة اقتصادية
كلما زاد حترير جتارة اخلدمات املصرفية واملالية، كلما زاد تدفق رأس املال من الدول ذات -11

 الفائض إىل الدول اليت لديها عجز أو نقص يف رأس املال؛
ذلك حترير جتارة اخلدمات املصرفية واملالية يف النهاية يؤدي إىل تعميق العوملة املالية نما حيمله  -12

من الفرص واملزايا، والتعامل على أساس الكفاءة والتخصيص الكفء للموارد، والتحفيز الدائم 
 ملواجهة ما حتمل تلك العوملة املالية من خماطر.

ومنه فإن االتفاقية العامة لتحرير اخلدمات املالية أدت إىل شدة املنافسة يف السوق املصريف، ليس 
إمنا بني البنوك واملؤسسات املالية وغري املالية، وذلك يف ظل إزالة بني البنوك وبعضها البعض فقط و

احلواجز اجلغرافية من جهة، ويف ظل تزايد رغبة هذه املؤسسات يف تقدمي اخلدمات املصرفية من 
جهة أخرى، فبالرغم من هذه املزايا اليت متنحها االتفاقية العامة لتحرير اخلدمات املصرفية واملالية، 

أثارت هذه االتفاقية العديد من املخاوف والتحديات أمام القطاع املصريف خاصة يف الدول إال أهنا 
  1النامية، ولعل أبرز هذه التحديات يتضح فيما يلي:

التخوف بأال تقوم البنوك واملؤسسات املصرفية األجنبية سوى خبدمة القطاعات املرحبة من -1
فضل نما حيمله ذلك من خماطر وعدم وصول اخلدمة السوق فقط، واليت يشار إليها باالختيار امل

                                                 
مات املصرفية على التنمية االقتصادية، الطبعة األوىل، مؤسسة رؤية للنشر والتوزيع، إبراهيم عبد اهلل عبد الرؤوف حممد، تأثري حترير اخلد -بتصرف من: -1

 . 334-333، ص ص 2011اإلسكندرية، مصر، 
لعدد الثاين، قاهرة، مصر، اعبد املطلب عبد احلميد، حتديث ألية اجلهاز املصريف للتكيف مع اتفاقية حترير جتارة اخلدمات، اجمللة املصرية للتنمية والتخطيط، ، ال -

 .26-23، ص ص 2003اجمللد احلادي عشر، ديسمرب 
 .324، ص 2001مدحت صادق، أدوات وتقنيات مصرفية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -
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املصرفية إىل قطاعات معينة وأقاليم معينة، ولعل ذلك يتطلب يف كل األحوال سياسات وتدابري 
حتمل بعض احلوافز اليت تعاجل مثل تلك األوضاع أفضل من تقييد األسواق املالية واملصرفية، بل 

عاملية تفرض على املؤسسات األجنبية واحمللية على حد يتطلب األمر االتفاق على التزامات خدمية 
 1سواء، لضمان حتقيق األهداف االجتماعية دون التضحية نمنافع املنافسة؛

تزايد اخلوف من سيطرة البنوك واملؤسسات املصرفية األجنبية على السوق املصرفية احمللية ألهنا -2
لية فهي أكثر تأثريا على النفاذ إىل ستكون أكثر كفاءة من البنوك واملؤسسات املصرفية احمل

 األسواق؛   
إن األسواق املصرفية احمللية تتميز بوفرة البنوك واملؤسسات املصرفية، وال حتتمل دخول املزيد -3

من تلك البنوك واملؤسسات، ألن ذلك يؤدي إىل حدوث أزمات مالية للبنوك، وغريها من 
يعترب من أهم التحديات واآلثار السلبية للعوملة  املشاكل يف القطاع املصريف ككل، ولعل ذلك

 املالية؛
إن حترير جتارة اخلدمات املصرفية يقلل من قدرة البنوك واملؤسسات املصرفية احمللية على -4

االستمرار يف ظل أداء ضعيف، وذلك ألن املنافسة املتزايدة تقلل من رحبية وعوائد هذه 
 املؤسسات؛

املصرفية واملالية ميكن أن يؤثر سلبيا وبطريق غري مباشرة على إن حترير جتارة اخلدمات -5
االستقرار املايل، ويؤدي إىل زيادة قابلية تدفقات رأس املال للتقلب، وبذلك فإن عمليات التحرير 

 تكبل استقرار االقتصاد الكلي والنظام املصريف واملايل؛
لسوق املصريف العاملي، ولعل ذلك التخوف من عدم قدرة البنوك احمللية على املنافسة يف ا-6

يتطلب من احلكومات أن تسعى بكل الوسائل املمكنة إىل إعداد البنوك واملؤسسات املصرفية احمللية 
لبيئة أكثر تنافسية، ويتم ذلك من خالل إجراء حماوالت خلفض تكاليف التشغيل، عن طريق 

شجيع التحول حنو االندماج املصريف، حتسني الكفاءة أو االستثمار يف تكنولوجيا مصرفية حديثة وت
بل وتعمق االجتاه حنو خصخصة البنوك واملؤسسات املصرفية اليت متلكها احلكومة يف إطار 
اخلصخصة اجلزئية، وحماولة زيادة القدرات التنافسية للبنوك، من خالل تقدمي اخلدمة بأقل تكلفة 

ممكن، وإعداد الكوادر املصرفية وبأحسن جودة وبإنتاجية أعلى وبسعر تنافسي، وبأسرع وقت 

                                                 
 .132، ص 2005عبد املطلب عبد احلميد، العوملة واقتصاديات البنوك، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  -1
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القادرة على ذلك، وكل ذلك وغريه من أدوات ميكن أن حتسن من البيئة التنافسية وتزيد بشكل 
 مستمر يف القدرات التنافسية للبنوك واملؤسسات املصرفية احمللية؛

سها، وهو إن حترير جتارة اخلدمات املصرفية واملالية قد يسمح بفشل أحد البنوك أو أكثر وإفال-7
ما ميكن أن يؤدي إىل أزمة يف السوق املصرفية كلها، حيث أن فقد الثقة يؤدي إىل االندفاع 
واهلجوم على البنوك لسحب ما فيها من أموال املودعني، وأن هذا بدوره من املمكن أن يزعزع 

ادي، أي أن الثقة يف اجلهاز املصريف كله ويهدد بقوة استقرار االقتصادات الكلية والنشاط االقتص
حترير جتارة اخلدمات املصرفية واملالية حيتاج فقط إىل اإلشراف والتنظيم اجليدين، فاإلشراف الفعال 
وتزايد دور البنك املركزي يف الرقابة واملتابعة يساعد على حتسني توجيه البنوك واملؤسسات 

املزيد من الوقت الختاذ املصرفية احمللية وحيدد املشكالت يف مرحلة مبكرة، وهو ما يسمح بوجود 
التدابري الالزمة لعالج األزمات واملشكالت قبل وقوعها، ويؤدي إىل تعميق االستقرار يف النشاط 
املصريف ناهيك عن ضرورة التزام البنوك أصال نمعايري وقواعد نسبة احلد األدىن لكفاية رأس مال 

رة واملعروفة نمقررات جلنة بازل، من األصول املرجحة بأوزان املخاط %08البنك واليت تصل إىل 
 هذا إىل جانب البحث يف وضع نظام كفء وفعال للتأمني على الودائع؛ 

قد تتورط البنوك احمللية يف عمليات من العمليات املصرفية احلديثة اليت ال تتفق واحتياجات -8
 السوق املصرفية مثل املضاربات؛

تدويل وانتقال أزمات البنوك واألزمات املالية،  إن حترير جتارة اخلدمات املصرفية يؤدي إىل -9
 1ولعل ذلك يعترب من أهم التحديات واآلثار السلبية للعوملة املالية،

التخوف من احتكار سوق األدوات احلديثة )مثل املشتقات املالية والتوريق املايل والتمويل -10
ك األجنبية نسبيا يف هذه األنشطة العقاري( يف العمل املصريف لفترة من الزمن يف ضوء خربة البنو

 2وضعف القدرة التنافسية للبنوك احمللية يف هذا اجملال؛
ومنه فإن تلك التحديات ميكن أن تكون نمثابة قوة دفع رئيسية للمنافسة واختاذ السبل املناسبة 

الية يف املدى للتغلب عليها، والتكيف معها بفعالية لالستفادة من اآلثار االجيابية لتحرير اخلدمات امل
 الطويل.

                                                 
 .35-32، ص 1998س، هاردي، هل ميكن التنبؤ بأزمات النظام املصريف، جملة التمويل والتنمية، عدد ديسمرب،  دانيال - 1
 .12، ص 2000عبد املطلب عبد احلميد، العوملة االقتصادية وآثارها االقتصادية على اجلهاز املصريف، معهد الدراسات املصرفية، البنك املركزي، مصر، - 2
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وبناء على ما سبق خنلص إىل أن االتفاقية العامة لتحرير اخلدمات املالية قد أصبحت أمرا واقعا 
حاليا ولن تستطيع الدول اليت  م تنظم إىل هذه االتفاقية أن تبقى معزولة عنها فترة طويلة، لذلك 

العلمية احلديثة يف اإلدارة، وضرورة إىل األساليب  دجيب االستعداد والتهيؤ للمواجهة باالستنا
 انتهاج سياسات إصالحية يف القطاع املصريف ككل. 

 املطلب الثاين: متطلبات جلنة بازل:    
مع تزايد العوملة أصبح العمل املصريف يتعرض للعديد من املخاطر املصرفية، مثل خماطر التحويل 

االستثمارات، وأصبح لزاما على البنوك أن القطري، وخماطر التركز االئتماين يف حمافظ القروض و
تتحوط هلذه املخاطر بعدة وسائل، من أمهها تدعيم رأس املال واالحتياطات، وذلك لتقدمي قدر 
مالئم من األمان ألصحاب األموال املتعاملني معها، لذلك فقد كرست جلنة بازل للرقابة املصرفية 

The Basel Committee On Banking Supervision  جهودها لدراسة موضوع كفاية رأس املال
Capital Adequacy  هذه اللجنة تأسست من جمموعة الدول الصناعية العشر ،GROUP TEN  يف

حتت إشراف بنك التسويات الدولية نمدينة بازل بسويسرا وذلك يف ضوء تفاقم  1974هناية عام 
ونسبة الديون املشكوك يف حتصيلها اليت أزمة املديونية اخلارجية لدول العا م الثالث، وازدياد حجم 

 1منحتها البنوك العاملية للدول النامية.

وقد تشكلت جلنة بازل حتت مسمى "جلنة التنظيمات واإلشراف والرقابة املصرفية"، وهذه اللجنة 
هي استشارية فنية ال تستند إىل أية اتفاقية دولية وإمنا أنشأت نمقتضى قرار من حمافظي البنوك 

زية هلذه الدول العشر )بلجيكا، كندا، فرنسا، أملانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، املرك
سويسرا، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية إضافة إىل لوكسمبورغ(، وجتتمع هذه 

د اليت مرات سنويا، وتوصيات هذه اللجنة ال تتمتع بأية صفة إلزامية أو قانونية، فالقواع 4اللجنة 
تصدرها جلنة بازل تتمتع بإلزام أديب والذي يصاحبه يف معظم األحوال تكلفة اقتصادية عند عدم 

 2االنصياع هلا، وهتدف جلنة بازل إىل حتقيق ما يلي:

                                                 
 .123، ص 2003ل محاد، التطورات العاملية وانعكاساهتا على أعمال البنوك، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، طارق عبد العا - 1
 .126املرجع نفسه، ص - 2
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املساعدة يف تقوية استقرار النظام املصريف الدويل، وخاصة بعد تفاقم أزمة املديونية لدول العا م -1
ملصارف وخباصة الدولية منها خالل السبعينات كثريا يف تقدمي قروضها الثالث، فقد توسعت ا

 لدول العا م الثالث، مما أضعف مراكزها املالية إىل حد كبري؛
العمل على إجياد آليات للتكيف مع التغريات املصرفية العاملية، ويف مقدمتها العوملة املالية واليت -2

النقدية من البنوك نما يف ذلك التشريعات واللوائح تذيع من التحرير املايل وحترير األسواق 
واملعوقات اليت حتد من اتساع وتعميق النشاط املصريف للبنوك عرب أحناء العا م، يف ظل الثورة 

 التكنولوجية املصرفية؛
حتسني األساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك وتسهيل عملية تداول املعلومات حول تلك -3

 السلطات النقدية املختلفة؛ األساليب بني
وضع البنوك الدولية يف أوضاع تنافسية متكافئة، وبالتايل إزالة الفروق يف املتطلبات الرقابية -4

الوطنية بشأن رأس املال املصريف حيث متثل تلك الفروق مصدر رئيسي للمنافسة غري العادلة بني 
 البنوك.

 أن نسبة رأس املال يف البنوك دولية النشاط قد وقد توصلت هذه اللجنة يف بداية الثمانينات إىل
تضاءلت بنسبة كبرية، وذلك يف الوقت الذي تزايدت فيه حدة املخاطر الدولية مما دفع اللجنة إىل 

 السعي إليقاف تآكل رؤوس األموال يف البنوك وإجياد نوع من التقارب يف نظم كفاية رأس املال.
احلد األدىن لرأس املال الواجب أن  1988ة بازل األوىل عام وعليه فقد حددت اللجنة وفقا التفاقي

من جمموع األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان املخاطر  1%08تلتزم به البنوك وميثل 
، ووفقا هلذه االتفاقية 1992االئتمانية وعلى اجلميع أن يوفقوا أوضاعهم مع هذه النسبة بنهاية عام 

صل آلخر، ومن مث فقد مت إعطاء أوزان متدرجة حسب ما يتعرض له فان املخاطر تتفاوت من أ
بدء من الصفر لبند النقدية ووصوال إىل   %100األصل من خماطر بأوزان تتراوح من صفر إىل 

 2بالنسبة للقروض واألصول الثابتة، حيث أن رأس املال يتكون من شرحيتني:  100%
، حيث يتكون من رأس املال املدفوع Core Capitalومتثل رأس املال األساسي  الشرحية األوىل:-

 من إمجايل رأس املال؛ %50واالحتياطيات واألرباح احملتجزة، وجيب أال يقل عن 
                                                 

 . 30، ص 2008، يونيو 02، العدد 45التنمية، اجمللد ى الطريق الصحيح، جملة التمويل وجيزوس ساورينا، العمل املصريف عل -1

لتقى الوطين حول املنظومة البنكية يف ظل التحوالت حترازية يف اجلزائر، ورقة عمل مقدمة ضمن املالنظم اإلحبري، مقررات جلنة بازل وان رشيد دريس، سفي -2
 .4، ص 25/04/2006-24القانونية و االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بشار، اجلزائر، أيام 
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حيث يشمل االحتياطيات غري  Supplementary Capitalومتثل رأس املال املساند الشرحية الثانية: -
العامة للديون املشكوك يف حتصيلها،  املعلنة، واحتياطيات إعادة تقييم األصول، واملخصصات

 والقروض املساندة.
العديد من التطورات، وقد متثل أمهها يف  -على مستوى العا م–إال أن القطاع املايل قد شهد 

التقدم التكنولوجي اهلائل يف الصناعة املصرفية واستحداث أدوات مالية جديدة وانفتاح األسواق 
وغريها من العوامل اليت أدت إىل تزايد املخاطر املصرفية حبيث  على بعضها البعض بصورة متزايدة،

 1999عاجزا عن مالحقتها، ولذلك اقترحت اللجنة يف جوان )يونيو( عام  1988أصبح اتفاق عام 
وذلك هبدف تدعيم املالءة املالية للجهاز املصريف  1988تعديل معايري كفاية رأس املال السارية منذ 

 16جياد املنا، املناسب لالئتمان لضمان تفعيل دور الرقابة على خماطره، ويف على مستوى العا م وإ
تقدمت جلنة بازل نمقترحات أكثر حتديدا وتفصيال حول اإلطار اجلديد السابق  2001جانفي 

ملعدل املالءة املصرفية، وطلبت إرسال التعليقات عليها من املعنيني واملختصني واهليئات )ومنها 
، وكان من املتوقع أن تصدر اللجنة النتيجة 2001لدويل( قبل هناية شهر ماي صندوق النقد ا

، لكن نظرا لكثرة الردود واملالحظات متت إجازة 2001النهائية من هذا االتفاق قبل هناية عام 
كحد  2006، وحدد هلا أجل تطبيق ميتد إىل هناية سنة 2004هذه النسخة يف يونيو )جوان( 

 1أقصى.
، إطارا جديدا ملعدل كفاية رأس  IIك فقد وضعت اللجنة فيما يعرف باتفاقية بازل وبناء على ذل

املال الواجب االحتفاظ به لثالث أنواع رئيسية من املخاطر وهي: خماطر االئتمان، وخماطر السوق، 
وخماطر التشغيل، بعد أن كان االهتمام يقتصر على نوع واحد من املخاطر يف ظل بازل األوىل 

 طر االئتمان.وهو خما
كما يهتم اإلطار اجلديد بإلغاء التمييز بني الدول األعضاء يف منطقة التعاون االقتصادي والدول 
األخرى غري األعضاء يف حتديد أوزان املخاطر، حيث كانت تتمتع األوىل بأوزان خماطر أقل، وعلى 

إال أن إدراج  %08املال عن الرغم من أن املعايري اجلديدة  م ترفع احلد األدىن ملعدل كفاية رأس 
أنواع جديدة من املخاطر ميكن أن يؤدي إىل زيادة كبرية يف احلجم املطلق ملتطلبات رأس املال، 

                                                 
تسيري ،سطيف، صر، النظام املصريف اجلزائري واتفاقيات بازل، جملة العلوم االقتصادية  وعلوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية  والتجارية وعلوم السليمان نا -1

  .156، ص 2006، 06اجلزائر، العدد 
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وقد أعطت هذه املعايري البنوك املركزية صالحية رفع احلد املطلوب من البنوك العاملة يف نطاق 
 ه األوىل والثانية دون تعديل. إشرافها، كما أبقت االتفاقية على تعريف رأس املال وشرائح

مما سبق يتضح أن االتفاق اجلديد يتسم بالشمولية واستخدام أساليب قياس بالغة التعقيد تتطلب 
      1قدرا من التطور يف القطاع املصريف، حيث ارتكز على ثالثة حماور رئيسية:

ن املخاطر وهي خماطر وضع حد أدىن ملتطلبات رأس املال وذلك لتغطية ثالث أنواع رئيسية م -1
 االئتمان وخماطر السوق، وخماطر التشغيل؛

املراجعة الرقابية لكفاية رأس املال، وتؤكد على أمهية اجلهات الرقابية وفعالية دورها يف التأكد  -2
من التزام البنوك املسجلة لديها باحلد األدىن ملتطلبات رأس املال، وما يتبعه ذلك من اختاذ 

يحية يف الوقت املناسب يف حالة عدم كفاية رأس املال ملواجهة املخاطر اليت اإلجراءات التصح
 تتعرض هلا البنوك؛

انضباط السوق من خالل تدعيم مستويات اإلفصاح والشفافية لألطراف املتعاملة يف السوق  -3
 فيما يتعلق بقياس وإدارة املخاطر واستراتيجيات ختصيص رأس املال. 

ق اجلديد يفرض قواعد مشددة على البنوك من أجل التوصل إىل رقابة وبذلك فقد أصبح االتفا
داخلية عالية الكفاءة يدعمها وجود رقابة واسعة النطاق من قبل السلطات الرمسية وسط منا، 
يتسم بالشفافية الكاملة، وبذلك فإن األمر يشكل حتديا هاما أمام الصناعة املصرفية، وقد تواجه 

يات ملقابلة متطلبات هذا االتفاق، وميكن إجياز بعض هذه التحديات فيما البنوك العديد من التحد
 يلي:

 سوف تتحمل البنوك نفقات إضافية بسبب احلاجة إىل إنشاء نظم أخرى للرقابة الداخلية؛ -1
التخوف بشأن مطالبة املقترحات اجلديدة للبنوك باالحتفاظ برؤوس أموال إضافية حتسبا  -2

ل، حيث أن ذلك األمر قد يعطي الفرصة لألجهزة الرقابية للتدخل وفرض ملواجهة خماطر التشغي
 متطلبات رؤوس أموال إضافية دون مربر؛

من املتوقع أال يكون لدى البنوك اخلربة واألنظمة وقواعد البيانات الالزمة لتطبيق منهج التقييم  -3
ورة، وأنظمة إدارة املخاطر، الداخلي وعدم توافر موارد لتغطية االستثمار يف التكنولوجيا املتط

                                                 
، 2007البنوك املركزية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  بتصرف من: أمحد شعبان حممد علي، انعكاسات املتغريات املعاصرة على القطاع املصريف ودور -1
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حيث تعد تقنيات التحكم يف املخاطر وإدارهتا املقترحة يف االتفاق اجلديد قياسية بدرجة كبرية مما 
 ينبئ بصعوبة الوفاء هبا.  

يف الدول املتقدمة، كان هلذا التطبيق دور كبري يف II لكن وبعد فترة قصرية من تطبيق بازل   
، وهذا إما نتيجة جلوانب أمهلتها وكانت نمثابة ثغرات استغلتها  2007 حدوث األزمة املالية لسنة

البنوك للتهرب من متطلبات الرقابة، أو نتيجة القصور يف تطبيق ما جاءت به هذه االتفاقية، وهلذا 
تولدت احلاجة إىل ضرورة إحداث إصالح ميس خاصة قواعد ومعايري العمل املصريف، والعمل وفق 

يدة من شأهنا أن تعزز صالبة البنوك يف مواجهة املخاطر وحتمل الصدمات، وهو معايري دولية جد
 م يعمم بعد تطبيقها يف كافة البنوك يف العا م،  II، بالرغم من أن بازل IIIما جتسد يف اتفاقية بازل 

تضم جمموعة من اإلجراءات واملعايري اجلديدة  IIIتولدت اتفاقية بازل  2010سبتمرب  12حيث يف 
يت مت استنباطها من الدروس املستخلصة من األزمة املالية العاملية، على أن تدخل حيز اإللزام ال

، وأهم املقترحات  2019، وخالل أجل ميتد حىت بداية سنة 2013بالتطبيق رمسيا يف أول يناير 
 1اليت جاءت هبا هذه االتفاقية تتمثل فيما يلي:

ابتداء  %4.5إىل  %2األدىن لنسبة رأس املال األويل من  ألزمت االتفاقية البنوك على رفع احلد -1
  %2.5، كما تلزم بإضافة هامش احتياطي آخر يتكون من أسهم عادية نسبته 2015من أول يناير 

من األصول والتعهدات املصرفية لتدعيم أو احلفاظ على رأس املال يتزايد تدرجييا ليصل اجملموع 
نفس الطريقة بالنسبة للشرحية األوىل )رأس املال األساسي( بعد ، وب%7إىل  2019حبلول أول يناير 

( الستخدامه يف مواجهة %2.5و 0، هذا باإلضافة إىل هامش آخر )بني %6إىل  %4رفعه من 
 أزمات خمتلفة وحمتملة مستقبال، مع إلغاء ما يسمى بالشرحية الثالثة اليت كانت مسبقا. 

بلة اليت تنشأ عن العمليات على املشتقات ومتويل سندات تغطية خماطر اجلهات املقترضة املقا -2
الدين وعمليات الريبو، من خالل فرض متطلبات رمسلة إضافية للمخاطر اليت مت ذكرها، وأيضا 

 لتغطية اخلسائر اليت تنتج عن إعادة تقييم األصول املالية على ضوء تقلبات أسعارها يف السوق.

                                                 
يف العمل املصريف ومدى تطبيقها يف املنظومة املصرفية، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، كلية العلوم  االحترازيةسليمان ناصر، املعايري  -بتصرف من: - 1

 .46، ص 2014، 14، اجلزائر، العدد االقتصادية  والتجارية وعلوم التسيري، سطيف
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  وآثارها احملتملة على اجلهاز املصريف اجلزائري، IIIحياة جنار، اتفاقية بازل -

  .283ص  ،2013، 13التسيري ، سطيف، اجلزائر، العدد 
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ة تسمى بالرافعة املالية، لكبح التوسع الكبري يف القروض نسبة جديد IIIأدخلت جلنة بازل  -3
من الشرحية األوىل لرأس املال، على أن يتم  %3املصرفية، حيث مت فرض نسبة اختيارية قدرها 

 حساهبا من أصول امليزانية وخارج امليزانية دون أوزان ترجيحية.
إلقراض اليت تقوم هبا بشكل يتمثل يف نظام يهدف إىل حث البنوك على أال تربط عمليات ا -4

كامل بالدورة االقتصادية، ألن ذلك يربط نشاطها هبا، حبيث يف حالة النمو واالزدهار تنشط 
البنوك بشكل كبري فيما خيص متويل األنشطة االقتصادية، أما يف حالة الركود االقتصادي يتراجع 

على البنوك من جهة،  IIIزل نشاط اإلقراض فيتسبب يف إطالة فترة الركود، حيث فرضت جلنة با
تكوين مؤونات ألخطار متوقعة، وذلك يف أوقات االزدهار حتسبا لسنني التدهور، بدال من الوضع 
احلايل حيث تكون املؤونات للديون املشكوك بتحصيلها، ومن جهة أخرى فرضت تكوين منطقة 

ح، حيث يضاعف هذا عازلة إضافية للرأمسال من خالل زيادة االحتياطات وعدم توزيع األربا
العازل من الرساميل أثناء االزدهار والنمو قدرة البنوك على استيعاب الصدمات أثناء فترات 

 الركود واألزمات.
تعزيز سيولة البنوك اليت ظهرت أمهيتها يف البنوك خالل األزمة املالية العاملية، حيث أن جلنة  -5

 1عتماد نسبتني للسيولة مها: بازل يف سبيل وضع معيار عاملي للسيولة، تقترح ا
( أو )نسبة تغطية السيولة( وحتسب نسبة األصول LCRاألوىل: نسبة السيولة قصرية األجل ) -

يوم من التدفقات النقدية لديه، وهتدف  30ذات السيولة املرتفعة واليت حيتفظ هبا البنك إىل حجم 
 ا يف حالة أزمة طارئة؛هذه النسبة إىل جعل البنك يليب احتياجاته من السيولة ذاتي

الثانية: نسبة السيولة طويلة األجل لقياس السيولة اهليكلية يف املدى املتوسط والطويل وتسمى  -
 بنسبة صايف التمويل املستقر، واهلدف منها أن يتوفر للبنك مصادر متويل مستقرة ألنشطته. 

 املطلب الثالث: انتشار عمليات غسيل األموال      
سيل األموال من أخطر اجلرائم االقتصادية اليت تشهدها أسواق املال يف الوقت تعد عمليات غ

احلايل، حيث فرضت هذه الظاهرة العديد من التحديات اليت تواجه القطاع املصريف، وهي تعرب عن 
عمليات يتم نمقتضاها إخفاء مصدر األموال احملصلة من أعمال غري مشروعة، وحماولة إكساهبا صفة 

القطاع املصريف، فعملية غسيل األموال هي "جرمية تقوم وتنشأ على صناعة واقع زائف  شرعية عرب
                                                 

 .48يف العمل املصريف ومدى تطبيقها يف املنظومة املصرفية، مرجع سبق ذكره، ص  االحترازيةيري سليمان ناصر، املعا - 1
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واصطناعه ليبدو وكأنه حقيقي فعلي، أي خلق وإجياد واقع علين كاذب يبدو طاهر شريف وخيفي 
، 1وراءه اصطناع حلقيقة غري حقيقية تتوارى خلفها أشياء وتصرفات كامنة خفية غري شريفة"

ل أن جرمية غسيل األموال جرمية متعدد املراحل تقوم على مزج األموال النامجة حيث ميكن القو
عن النشاط اإلجرامي، وخلطها بأموال أخرى شريفة وضخها معا يف النظام املايل العاملي، حبيث 
يصعب الوصول إىل مصادرها اإلجرامية األصلية، ومن مث ميكن للمجرم أن يعيد إنفاقها 

مشروعة وال تتعرض للمصادرة، كذلك فإن غسيل األموال هو حتويل أو واستثمارها يف أغرض 
إيداع أو توظيف األموال املستمدة من أنشطة غري مشروعة يف أصول مالية تبدو لو كانت مستمدة 
من مصادر مشروعة، وهكذا يطلق على التحريك املادي للمال وحتويله وإيداعه يف البنوك األجنبية 

ت حسابات بأمساء ومهية، وكذلك حتويله من وعاء اإلجتار باملخدرات حتت حسابات رقمية أو حت
أو غريها من السلع واخلدمات غري املشروعة املستمدة منها، إلظهاره نمظهر أصول منظمات العمل 

  2املشروع.
ومنه فإن عملية غسيل األموال هي عملية يقصد هبا حتويل ونقل األموال اليت مت احلصول عليها 

مشروعة أو املتهربة من االلتزامات القانونية إىل شكل من أشكال أخرى من أشكال بطرق غري 
االحتفاظ بالثروة، للتغطية على مصدرها والتجهيل به، حىت تأخذ شكل األموال املشروعة بعد 
ذلك، أي أن عمليات الغسيل تستهدف بشكل أساسي التمويه على مصدر هذه األموال وطبيعتها 

ىت يصبح صاحبها حرا يف استخدامها بعد ذلك بعيدا خشية املطاردة وإخفاء ذلك كلية ح
 القانونية.

وتواصل عمليات غسيل األموال منوها بشكل متزايد خاصة وأن املنافسة العاملية قد سامهت يف 
تسهيل نقل هذه األموال من دولة إىل أخرى، حيث ترحب البنوك باألموال القادمة إليها رغبة يف 

صرف النظر عن حتري املشروعية ما دامت األرباح اليت ستتحقق طائلة، وال سيما جذب الودائع، ب
يف ظل املنافسة املوجودة حاليا يف األسواق املالية واملصرفية، وعملية غسيل األموال هذه تنحصر يف 

 .3ثالث مراحل، مرجلة اإليداع أو التوظيف، مرحلة التجميع ومرحلة اإلدماج

                                                 
 .60، ص 2003العالج، الطبعة األوىل، جمموعة النيل العربية، القاهرة،  -األسباب -الظاهرة-حمسن أمحد اخلضريي، غسيل األموال - 1
 .26، ص 2003، دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، -التصدي لظاهرة غسيل األموالآليات اجملتمع يف  -بابكر الشيخ، غسيل األموال - 2
 . 29، ص2007علي لعشب، اإلطار القانوين ملكافحة غسل األموال، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -3



 البيئة املصرفية اجلديدة يف ظل  التحديات اليت تواجه القطاع املصريف اجلزائري                   لفصل الثاني: ا

66 

 

ذه اجلرمية من حيث التعقيد والتعتيم ودوليتها تضافرت جهود كثري من وبسبب الطبيعة اخلاصة هل
الدول إلحداث العديد من السياسات املالية واالقتصادية واالجتماعية واجلنائية من أجل إجناح 
عمليات مكافحة غسيل األموال، وقد مت عقد العديد من االتفاقيات الدولية الثنائية واجلماعية 

 يل األموال.ملكافحة عمليات غس
حيث قام جملس األمن بإصدار بيان بأفراد ومؤسسات يشتبه فيهم يف عمليات غسيل   

األموال ومت إرساهلا إىل اجلهات املسؤولة نمختلف دول العا م من أجل جتميد أرصدهتم مع إجراء 
لى ضغوط قوية على البنوك احمللية للتأكد من قيامهم بعمليات التجميد املطلوبة، لذلك جيب ع

البنوك االستعداد باألساليب واالستراتيجيات املناسبة ملواجهة هذا اخلطر قبل أن يتوغل يف شرايني 
االقتصاد الوطين، وميكن ذلك من خالل إنشاء وحدات إدارية ذات استقاللية داخل كل بنك 

نهم، هدفها اختاذ اإلجراءات املناسبة لدراسة وحتليل والتعرف على العمالء من خالل التقصي ع
حىت تتجنب أن حيتفظ فيها بأمساء ومهية وضرورة االحتفاظ بالسجالت للصفقات التجارية احمللية 
والعاملية حىت تتمكن السلطات الرقابية واإلشرافية من احلصول على كافة املعلومات اليت تطلبها، 

   1ومنه فإنه يتعني على البنوك ملكافحة عمليات غسيل األموال القيام باآليت:
تقوية وتطوير عالقة البنك بعمالئه، أي استخدام قاعدة "اعرف عميلك" وتطوير وعي  -1

العاملني بالبنك وزيادة إحساسهم بنشاط العميل والقرب منه ومتابعته عن قرب حلمايته من 
الوقوع حتت إغراء عصابات اجلرمية املنظمة ومعايشة التطورات املختلفة اليت مير هبا العميل يف هذا 

 2اط مثل:النش
معرفة النشاط غري املعتاد واالستثنائي الذي يقوم به العميل بعيدا عن جمال ختصصه وأعماله  -أ

 املعتادة؛
معرفة أي األشخاص الغرباء الذين التحقوا بالعمل لدى العميل مؤخرا، وطبيعة النشاط الذي  -ب

 ميارسونه ونوع اخلربة السابقة اليت لديهم؛

                                                 
 .158-153حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
عم التهامي، ماهية تبيض األموال ومراحلها واألطر التشريعية يف تبييض األموال، ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات ندوة تبييض األموال بتصرف من: عبد املن -2

 .10-9، ص 2007، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية )أعمال املؤمترات(، القاهرة، مصر، 2007وسرية أعمال املصارف، القاهرة، مصر، أفريل 
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العميل يف االلتزام بإعداد تقارير حماسبية صحيحة عن أعماله وحماولة معرفة مدى عدم جدية  -ج
إىل تقارير غري حقيقية يتم إعدادها على غري  ءالتنصل من هذا االلتزام وجتنب القيام به، واللجو

 الواقع، وتكشفها األحداث؛
وامر حتويلها مالحظة ومعرفة التحويالت واألرصدة النقدية املودعة يف حساباته لدى البنك، وأ -د

 إىل اخلارج أو إىل الداخل، ومدى تناسب هذه التحويالت مع النشاط الذي ميارسه يف العلن؛  
 مالحظة العميل الذي يقدم معلومات غري كافية أو مشكوك يف صحتها أو حتيطها الشبهات؛ -ه
 مالحظة بعض موظفي البنك خاصة هؤالء الذين ظهرت عليهم عالمات الثراء املفاجئ، -و

والذين لديهم عالقات مع العمالء أو الذين عن طريق وظائفهم ميكنهم القيام بعمليات غسيل 
 األموال؛

مالحظة ورصد ومتابعة وحتليل ودراسة املتغريات واملستجدات اليت تطرأ على التحويالت  -ز
رسوهنا، ومن املصرفية اليت يقوم هبا البنك لصاحل بعض عمالئه املشكوك فيهم أو يف األنشطة اليت ميا

 مث ضرورة رفع شعار "اعرف عميلك"، وهذه املعرفة تشكل ثالث جوانب رئيسية هي:
 اجلانب األول: مسعة العميل وما طرأ على هذه السمعة منذ نشأة العميل وحىت اللحظة األخرية؛-
ا أو اجلانب الثاين: سلوكيات العميل وتصرفاته سواء فيما يتصل بأنشطته االقتصادية اليت ميارسه-

 يف حميط حياته االجتماعية وعالقاته اإلنسانية؛
 اجلانب الثالث: عالقات العميل وارتباطاته وخمالفاته وما يتفرغ عنها وما يتصل هبا؛-
تدريب وتعليم موظفي البنك على كيفية اكتشاف العمليات املشبوهة وكيفية التعامل السليم  -2

ت والبيانات يف البنك من أجل ليس فقط مجع معها، مع حتديث وتطوير قطاعات مجع املعلوما
البيانات واملعلومات، ولكن أيضا لتحليلها واكتشاف اخلطر الكامن ورائها، أو زيادة قدرته على 

 1معرفة ما حيدث وما يتم يف السوق بالفعل، وذلك من حيث:
بصفة عامة  مدى تناسب نشاط العميل وتدفقاته النقدية الداخلة مع أحوال النشاط االقتصادي -أ

والنشاط الذي ميارسه العميل بصفة خاصة من حيث: الرواج، االنكماش، الركود واالنتعاش، 

                                                 

ر، من: عبد املنعم التهامي، سرية األعمال املصرفية، ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات ندوة تبييض األموال وسرية أعمال املصارف، القاهرة، مص بتصرف 1-
 .33، ص2007، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية )أعمال املؤمترات(، القاهرة، مصر، 2007أفريل 
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وتوافقه أو تعارضه معها، ومدى متاشي هذه التدفقات مع التدفقات اليت حيقها املنافسني له، أو 
 املشروعات األخرى العاملة يف ذات النشاط؛

عة عن النشاط يف البنك وعدم طلب العميل حتويلها مدى مكوث واستمرار اإليرادات املود -ب
 إىل اخلارج أو إىل بنوك أخرى، واملدة الزمنية اليت يقوم خالهلا العميل بإعطاء أوامره بالتحويل؛

 شكل االيداعات من حيث وحدات العملة؛ -ج
فرع  خلق وإجياد وظيفة مراقبة عمليات غسيل األموال لتكون يف إطار اهليكل اإلداري، لكل -3

من فروع البنك وداخل األقسام املتصلة بالعمليات النقدية املختلفة اليت ميكن أن تتم عن طريقها 
عملية الغسيل، مع تعريف يف كل قسم فيها بأنشطة غسيل األموال، ويتم تعليمه وتدريبه وإعداده 

جرمية غسل إعدادا جيدا ليصبح قادرا على التعرف على العمليات اليت ميكن أن حيتمل وراءها 
األموال، وأن يقوم مراقب له خربة مصرفية مناسبة ملهام هذه الوظيفة، ويف الوقت ذاته تصميم 
نظام تقارير يستطيع من خالله متابعة العمليات املختلفة اليت تتم داخل الفرع، وفحص العمليات 

 املشتبه فيها؛
ة ملكافحة جرمية غسيل األموال، تقوية الصلة ما بني البنك وأجهزة املكافحة والضبط والرقاب -4

ونما جيعل مراقبة غسيل األموال بالبنك على علم ودراية بكل جديد يطرأ ويستخدم يف عمليات 
غسيل األموال، وتناول اآلراء واملعارف واخلربات، خاصة فيما يتصل بتطور أساليب اجلرمية، وما 

 األموال القذرة؛من أدوات ووسائل وطرق تلجأ إليها لغسيل  نابتكره اجملرمو
تطوير املمارسات املصرفية لتصبح أكثر قدرة على محاية ذاهتا من خماطر عصابات اجلرمية  -5

املنظمة، ومحاية البنك وعمليات البنوك واملصارف من تسرب عمليات غسيل األموال واختراق 
ومسعته وعلى كيان  عصابات اجلرمية املنظمة للبنك وامتدادها إليه، ومن مث احملافظة على اسم البنك

الثقة فيه، وهو ما حيتاج من البنوك اعتماد خطط طموحة وفعالة لتحقيق السالمة والصحة 
 1املصرفية، ويف الوقت ذاته تساعد على:

تأسيس سياسة تعميق املعرفة عن العمالء وممارساهتم وأنشطتهم ومعرفة ما يتم لديهم أوال  -أ
 بأول؛

                                                 
وانب القانونية واالقتصادية جلرائم غسل األموال )األطر النظرية وحاالت عملية(، ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات بتصرف من: عادل عبد العزيز السن، اجل -1

، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية )أعمال 2007مارات العربية املتحدة، فيفري ملتقى غسل االموال وآليات مكافحة ومعاجلة غسل األموال، الشارقة، اإل
 .286-284، ص ص 2007القاهرة، مصر، املؤمترات(، 
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حتويالت األرصدة الضخمة إىل اخلارج وإىل الداخل، ومدى معرفة األطراف املتداخلة يف  -ب
 حقيقة العالقة القائمة بني هؤالء األطراف؛

إمساك وإعداد نظام للتقارير فعال عن عمليات حتويل العملة واألنشطة املشبوهة، وأن يتم  -ج
هبذه  ظاالحتفاظ باملستندات اليت تتم على احلساب وطوال فترة فتح احلساب، وأن يتم االحتفا

 ال تقل عن مخس سنوات، ةاملستندات يف حالة إغالق احلساب ملد
إن هذا يقتضي وجود نظام جيد للتدريب يتم من خالله إكساب املعلومات ونقل اخلربات إىل 
العناصر والكوادر البشرية املختلفة العاملة يف البنك بصفة عامة والعاملني يف مراقبة غسل األموال 

حيتاج إىل إعداد جمموعة من التقارير والدراسات واملراجع الرئيسية اليت حتدد بصفة خاصة، وهو ما 
  1ما يلي:

 أهم املناطق اليت يتم فيها وعربها غسيل األموال يف العا م؛ -
 املؤسسات املشتبه يف قيامها بعمليات غسيل األموال؛ -
 البنوك الدولية املشتبه يف قيامها بعمليات غسيل األموال؛ -
 ل واملناطق اليت ليس لديها إجراءات مكافحة غسيل األموال؛الدو -
 الوسائل واألساليب املستخدمة يف القيام بعمليات غسيل األموال. -

وبالتايل فإن عمليات غسيل األموال تعترب من بني أصعب التحديات اليت تواجه القطاع املصريف يف 
ذ العديد من اإلجراءات والتدابري الوقائية الفعالة ظل البيئة املصرفية اجلديدة، ويتعني على البنوك اختا

اليت حتول دون استغالهلا يف عمليات غسيل األموال، تشمل وجود نظم وبرامج فعالة ملكافحة هذه 
 العمليات، وتفعيل تطبيق قاعدة اعرف عميلك، وغريها من اإلجراءات.

عة، وما مت عرضه ما هو إال أمثلة ونعتقد أن التحديات اليت تواجه القطاع املصريف متعددة و متنو
على بعض هذه التحديات واليت هلا تأثري مباشر على القطاع املصريف، وهناك حتديات أخرى قد 

 تؤثر بصورة غري مباشرة على العمل املصريف، وميكن عرضها يف املطالب التالية.

 

 

                                                 
 . 159حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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 املطلب الرابع: الشركات متعددة اجلنسيات

"كيان اقتصادي له مركزا رئيسيا )أو أكثر(، ميلك ويسيطر على  الشركة املتعددة اجلنسية هي
تسهيالت يف اخلارج يف دولتني على األقل غري الدولة األم، ويعمل  يف جمال من اجملاالت 
االقتصادية، أو أكثر، يربط بينها استراتيجية واحدة يتوىل وضعها ومتابعة تنفيذها اإلدارة يف املركز 

لرئيسية( واليت يشترك فيها أفراد من جنسيات خمتلفة، وذلك من خالل هيكل الرئيسي )أو املراكز ا
تنظيمي حمكم، وتنظر إىل العا م بأسره على أنه سوقا واحدا ال يوجد فيه حدودا دولية سواء عند 
احلصول على املوارد أو عند ختصيصها، لتحقيق هدف الكيان كله يف تعظيم الربح على املستوى 

لك "شركات تعمل يف عدة دول حتمل جنسية كل دولة تعمل  فيها لالستفادة ، وهي كذ1الدويل"
، كما تعرف أيضا بأهنا "جمموعة من 2من التسهيالت اليت متنحها كل دولة إىل شركاهتا الوطنية"

الشركات الوليدة أو التابعة اليت تزاول كل منها نشاطا إنتاجيا يف دول خمتلفة تتمتع كل منها 
فة، وختضع لسيطرة شركة واحدة وهي الشركة األم، وهي اليت تقوم بإدارة باجلنسية املختل

، كما عرفها االقتصادي فرنون بأهنا 3الشركات الوليدة كلها يف إطار استراتيجية عاملية موحدة"
"شركة أم تسيطر على جتمع كبري من املؤسسات والفروع يف قوميات عديدة، إال أن جتمعها 

دخال ملصب مشترك من املوارد املالية والبشرية والذي يبدو حساسا لعناصر جيعلها كما لو أن هلا م
، $مليون 100استراتيجية مشتركة، فهي تلك املنظمة اليت يزيد رقم أعماهلا أو مبيعاهتا السنوية عن 

 .   4واليت متتلك تسهيالت أو فروعا إنتاجية يف ست دول أجنبية أو أكثر"
نسيات هي كيانات اقتصادية تتسم بضخامة رؤوس األموال وبالتايل فالشركات متعددة اجل

واألصول وتدير وتسيطر على جمموعة شركات يف عدة دول، أو بتعبري أخر هي الشركات اليت 
ينتمي مالكوها إىل جنسيات عدة دول تعمل يف عدة دول هبدف مضاعفة ربح اجملموعة، وليس 

والتحكم فهما يف أيدي مواطنني من بلد  ربح كل الفروع على حدة ويف كل دولة، أما امللكية
واحد، وعليه ميكن القول بأن الشركة املتعددة اجلنسية هي شركة كبرية احلجم سواء مت اعتماد 
                                                 

 .57، ص 2007عبد العزيز النجار، اإلدارة املالية يف متويل الشركات متعددة اجلنسيات، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، مصر،  - 1
 . 118، ص دون سنة نشرة والتجارية واالحصائية، دار الراتب اجلامعية، بريوت، لبنان، قسم البحوث التقنية بالدار، موسوعة املصطلحات االداري -2
، ص 2010، الشركات املتعددة اجلنسيات وأثرها على الدول النامية، جملة اإلدارة واالقتصاد، العراق، العدد اخلامس والثمانون، وآخرون أمحد عبد العزيز -3

118. 
اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية،  ، دور استراتيجية الشركات املتعددة اجلنسية يف اختاذ القرار يف ظل التطورات العاملية املتسارعة،مجيلة اجلوزي، سامية دمحاين -4

 .87، ص 2015، 6، اجلزائر، العدد 3خمرب العوملة والسياسات االقتصادية، جامعة اجلزائر 
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مؤشر رأمساهلا أو حجم مبيعاهتا أو مستوى أرباحها حبيث تصل أنشطتها وأعماهلا وفروعها 
 من مكاتب الشركة األم.  اإلنتاجية إىل عدة دول، وتوجه أعماهلا وخططها األساسية

ومتر الشركات متعددة اجلنسيات بعدة مراحل وهي يف سبيلها للخروج إىل العمل يف أكثر من 
 1دولة وهذه املراحل هي:

تبدأ الشركة بتصدير منتجاهتا إىل اخلارج من خالل وسطاء تسويق يف الدولة األم  املرحلة األوىل:
تصدير، وكالء دوليني جتار مجلة، ويكون مركزهم  ومن اجلائز أن يكون هؤالء الوسطاء جتار

 الرئيسي يف الدولة األم؛
بعد زيادة املبيعات يف اخلارج تبدأ الشركة يف البيع املباشر للمستورد أو املشتري يف املرحلة الثانية: 

السوق اخلارجي، عندئذ تقوم الشركة بإنشاء إدارة الصادرات يف الدولة األم للتعامل مع 
 ؛الصادرات

تقوم الشركة بإنشاء فرع للبيع يف اخلارج ليتوىل أعمال البيع والترويج يف سوق  املرحلة الثالثة:
خارجي حمدود، ويكون مدير فرع البيع مسؤوال بشكل مباشر أمام املركز الرئيسي وتكون 

 املبيعات أساسا للوسطاء يف السوق األجنيب؛
رجي، واليت تشبه يف عملياهتا فرع البيع اخلارجي إنشاء شركة تابعة للبيع اخلا: رابعةاملرحلة ال

السابق، ولكن الفرق بني االثنني هو أن الشركة التابعة مندجمة وموجودة ومقيمة يف الدول 
 األجنبية، وهلذا فهي تتمتع بدرجة كبرية من االستقالل عن فرع البيع؛

ارجي من خالل عقد تصنيع أو تقرر الشركة أن تقوم بإنتاج املنتج يف السوق اخل املرحلة اخلامسة:
 عمليات جتميع أو كالمها؛

تقيم الشركة تسهيالت إنتاجية يف السوق اخلارجي، وبالتايل يصري لديها شركة  املرحلة السادسة:
 تابعة يف اخلارج تنتج وتبيع منتجاهتا؛

عددة يف أكثر عندما تصبح العمليات اخلارجية ذات أمهية بالغة بالنسبة للشركة ومت املرحلة السابعة:
من دولة، فإن الشركة تضع هلا إستراتيجية واحدة هدفها تعظيم ربح الشركة األم على املستوى 

 العاملي، ويصبح اختاذ القرارات االستراتيجية يتم بشكل مركزي.
 2وتتميز الشركات املتعددة اجلنسيات نميزتني مها:

                                                 
 .70كره، ص عبد العزيز النجار، مرجع سبق ذ - 1
 .119أمحد عبد العزيز، جاسم زكريا، فراس عبد اجلليل الطحان، مرجع سبق ذكره، ص   -2
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 :لتصرف واالستراتيجية واملوارد اليت تتمثل يف وحدة اختاذ القرار ووحدة ا ميزة الوحدة
اإلنسانية واملادية والفنية، فكال من الشركة األم وفروعها ومنشآهتا التابعة هلا تكون جمموعا 
واحدا متكامال، ولذلك ميكن النظر للشركة املتعددة اجلنسيات على أهنا نظام من العالقات 

تدرجيية وتسلسلية حيث  املركبة بني مجيع عناصرها ومكوناهتا، فهي عبارة عن جمموعة
 العالقة بني فروعها ووحداهتا عالقة رأسية وعمودية، كما أهنا عالقة تبعية؛

 :فهذه الشركات مكونة من عدة شركات تتمتع باخلاصية القانونية املستقلة،  ميزة التعدد
ويتم تشكيلها وفقا لقوانني وطنية متعددة وتتمتع جبنسيات متعددة، األمر الذي يثري 

يات قانونية ميكن حلها من خالل: تطبيق قانون الدولة األم، أو أن كل شركة فرعية إشكال
 تطبق قانون الدولة املوجودة على إقليمها. 

 1للشركات متعددة اجلنسيات عدة خصائص، ميكن ذكر بعضها فيما يلي:
لشركة األم( جمموعة من الوحدات الفرعية لكل منها كياهنا القانوين وترتبط باملركز األصلي )ا -1

بعالقات قانونية، وال يعين هذا أن الوحدات الفرعية أصغر حجما أو أقل نشاطا يف كل الظروف 
من املركز األصلي، ذلك أن نشاطا مثل شركات أو مشاريع النفط تقوم به فروع كائنة يف الدول 

 ؛املنتجة للنفط أكرب حجما من نشاط الشركة األم الكائنة يف إحدى الدول املتقدمة
اختالف معايري ارتباط الشركة جلنسيتها ملعيار جنسية األفراد املكونني للشركة فقد يكونون  -2

من جنسيات خمتلفة، أو معيار القانون الذي تكونت نموجبه الشركة أي قانون التأسيس، أو معيار 
يف تعيني  مركز القيادة الذي يوجه الشركة، وتبدو أمهية تعيني جنسية الشركة أو موطنها ليس فقط

القوانني الواجبة التطبيق على قضايا الشركة أمام القضاء، وإمنا تتجاوز ذلك إىل مسألة احلماية 
الدبلوماسية، تلك احلماية اليت متارسها الدول لرعاياها سواء أكانوا أشخاصا طبيعيني أم اعتباريني 

 كالشركات املتعددة اجلنسيات؛
على عالقات استثمارية بني أطراف تنتمي ألكثر من دولة هناك ظواهر اقتصادية متعددة تقوم  -3

وميتد نشاطها إىل دول عديدة ولكنها ختتلف عن الشركات املتعددة اجلنسيات، كالشركات 
الدولية اليت ال ميكن إسنادها إىل نظام قانوين ينتمي إىل دولة واحدة معينة بل ينتمي إىل نظام قانوين 

                                                 
 ، باملوقع:5زرقني عبود، أفاق املنظومة املصرفية اجلزائرية يف ظل تطور اقتصاد املعلومات، مركز أحباث فقه املعامالت اإلسالمية، ص -1

www.kantakji.com/economics ،15/02/2017 بتاريخ.  
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اقية دولية بني احلكومات اليت متنحها الوجود القانوين، مما ال ينفي دويل، حيث أهنا تنشأ نموجب اتف
 الصفة الدولية عن بعض الشركات اليت تنشأ نموجب اتفاقية دولية،

 كما هناك خصائص أخرى للشركات متعددة اجلنسيات ميكن إمجاهلا يف:  -4
  ضخامة اإلنتاج؛ 
  كرب مسامهتها يف التجارة الدولية؛ 
 اإلنتاج املتعدد؛  
  تنوع األنشطة االقتصادية؛ 
  التوزيع بني الدول؛ 
  السيطرة على املشروعات الدولية من خالل مسامهتها فيها؛ 
  التقدم التكنولوجي وتطبيق أحدث أساليب التسيري؛ 
 .االعتماد بدرجة كبرية على عوائدها من اخلارج 

اجملاالت تركزا من حيث عدد حيث يعترب قطاع املال )البنوك وشركات التأمني وغريمها( ثاين أكرب 
الشركات العمالقة العاملية بعد القطاع الصناعي وقطاع االتصاالت، حيث أن املؤسسات املالية 
الدولية قد أفادت خالل العقود املاضية من ظاهرة مديونية العا م الثالث، فإهنا تضغط بشدة يف 

ون قيود خاصة عن طريق مد نطاق السنوات األخرية لفتح حدود الدول أمام ممارستها ألنشطتها د
اتفاقيات اجلات إىل جمال اخلدمات املالية، يف الوقت نفسه الذي تضع فيه الضوابط على األنشطة 
املصرفية واملالية هبدف تنميط وتوحيد قواعد املمارسة والرقابة املالية سواء يف إطار بنك التسويات 

 1نظمة التجارة العاملية.الدولية أو جلنة بازل أو جملس اخلدمات التابع مل
حيث أن الشركات متعددة اجلنسيات تفضل االستثمار يف قطاع اخلدمات، يف الدول املضيفة، 
ولقد بدأ هذا االجتاه منذ زمن بعيد، ولكن املالحظ أن هذا االجتاه قد أخذ يف التزايد خالل 

واإلعالن وقد ترجع هذه  السبعينات وإىل حد اآلن، وبالذات يف جمال البنوك والتأمني والدعاية
 الزيادة يف االستثمارات األجنبية املباشرة يف قطاع اخلدمات إىل أحد العوامل التالية:

 تزايد اجتاه الدول النامية حنو السيطرة على مواردها الطبيعية سواء بالتأميم أو باملشاركة؛ -1
 إكتشاف بدائل صناعية للموارد اخلام الطبيعية؛-2

                                                 
، عا م صالح الدين حسن السيسي، الشركات متعددة اجلنسيات وحكم العا م )ديناصورات اقتصادية للسيطرة على األسواق وحكم العا م(، الطبعة األوىل -1

 .12، ص 2003الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، 
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االت اليت تسبب وختلق الشعور العدائي جتاه الشركات متعددة اجلنسيات يف البعد عن اجمل -3
 الدول النامية؛

متيز قطاع اخلدمات بأنه القطاع األسرع واألعلى رحبا، وبأنه القطاع الذي ال حيتاج إىل حجم  -4
 كبري من االستثمارات الثابتة.

، ويرجع هذا إىل أن هذه البنوك وهكذا أخذت البنوك التجارية تتوسع يف اخلارج بدرجة كبرية
تعترب ضرورة ملحة لتسهيل عمل الشركات متعددة اجلنسيات يف الدول املضيفة، سواء إلمدادها 
بالقروض، أو لتحويل أرباحها إىل اخلارج، كما أن هذه البنوك ال حتتاج إىل استثمارات كبرية من 

فة، أي أهنا تتاجر بأموال الدول املضيفة الدولة األم، وتعتمد على أموال املودعني من الدول املضي
 لصاحل الدول األم، كما أن هذا االستثمار رحبه أعلى وخماطرته أقل.

أمام البنوك، حيث يتطلب ذلك من إدارة البنوك يف الدول  اومتثل الشركات متعددة اجلنسيات حتدي
واضحة حىت جتذب  استراتيجيةاملضيفة قياس وحتسني أدائها وأن تتسم باملرونة، وأن تكون ذات 

 تلك الشركات للتعامل معها، وإال يقتصر تعامل تلك الشركات مع بنوكها يف الدول األم.

 املطلب اخلامس: التكتالت الدولية والتحالفات االستراتيجية
االستراتيجية من بني التحديات اليت تؤثر بصورة غري مباشرة التكتالت الدولية والتحالفات تعترب 

 ملصريف، وميكن عرضها فيما يلي:على العمل ا

 أوال: التكتالت االقتصادية: 
 األموريف التكتل على التعاون يف  ويقصد بالتكتالت الدولية اتفاقيات بني الدول األعضاء
البنوك يف الدول النامية حيث أهنا  هيواجاالقتصادية، وقد أصبحت هذه االتفاقيات اآلن واقعا فعليا 

ك الدول، فالتكتالت االقتصادية تقودها الدول املتقدمة واليت هلا أوزان تنعكس على اقتصاديات تل
اقتصادية وسياسية كبرية، وسوف ينعكس ذلك على وجود ثالث عمالت نقدية هلا ثقل كبري 

والني الياباين، وتأثري تلك العمالت على الدول النامية يتضح يف  واليورو األمريكيوهي الدوالر 
، وهناك دول أخرى يرتبط سعر صرف األمريكيه الدول بالدوالر عمالت معظم هذ ارتباط

عمالهتا الوطنية باليورو والني الياباين، لذلك يكون من الضروري ربط العمالت الوطنية للدول 
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ن ارتباط العمالت الوطنية بعملة واحدة فقط أل األمريكيالنامية بسلة العمالت وليس بالدوالر 
 تصاديات تلك الدول.فقط سوف ينعكس سلبيا على اق

حيث تعرف التكتالت االقتصادية بأهنا "عمل إرادي من قبل دولتني أو أكثر يقوم على إزالة كافة 
احلواجز والقيود على املعامالت التجارية وانتقال عوامل اإلنتاج فيما بينها، كما أنه يتضمن تنسيق 

األعضاء هبدف زيادة اإلنتاجية عامة السياسات االقتصادية وإجياد نوع من تقسيم العمل بني الدول 
، كما تعرف كذلك بأهنا "تعرب عن درجة معينة من 1مع وجود فرص متكافئة لكل دولة عضو"

درجات التكامل االقتصادي الذي يقوم بني جمموعة من الدول املتجانسة اقتصاديا وجغرافيا 
قتصادية املشتركة، هبدف تعظيم وتارخييا وثقافيا واجتماعيا، واليت جتمعها جمموعة من املصاحل اال

تلك املصاحل وزيادة التجارة الدولية البينية لتحقيق أكرب عائد ممكن من التبادل فيما بينها، مث 
 . 2الوصول إىل أقصى درجة من الرفاهية االقتصادية لشعوب تلك الدول"

من الدول جتمعها وبالتايل ميكن تعريف التكتالت االقتصادية بأهنا عبارة عن جتمع يضم جمموعة 
روابط خاصة باجلوار اجلغرايف أو التماثل الكبري يف الظروف االقتصادية أو االنتماء احلضاري 
املشترك، هذا التجمع يكون يف إطار معني قد يكون احتادا مجركيا أو منطقة جتارة حرة أو سوق 

 مشتركة.
 3ولقيام تكتل اقتصادي جيب توفر بعض املقومات من بينها:

  اقتصاديات أطراف التكتل وانسجام السياسات االقتصادية؛جتانس 

 التخصص وتقسيم العمل وتوزيع مكاسب التكتل؛ 

 وجود العجز والفائض واجلوار اجلغرايف؛ 

 توفر موارد الثروة الطبيعية واأليدي العاملة ووسائل النقل واملواصالت؛ 

 العوامل االجتماعية والثقافية املشتركة؛ 

 ن خالل ضرورة الترابط واالمتداد اجلغرايف؛العوامل اجلغرافية م 

 التجانس السياسي بني الدول األعضاء؛ 

                                                 
اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية، خمرب العوملة  احتاد املغرب الغريب منوذجا، -لدويلإلياس سا م، التكتالت االقتصادية كآلية لتعزيز فرص التسويق ا-1

 .171، ص 2012، 3، اجلزائر، العدد 3والسياسات االقتصادية، جامعة اجلزائر 
  .30، ص2003عة األوىل، جمموعة النيل العربية، القاهرة، مصر، عبد املطلب عبد احلميد، السوق العربية املشتركة: الواقع واملستقبل يف األلفية الثالثة، الطب -2
تصاديات املالية والبنوك، جامعة آسيا قاسيمي، أثر العوملة املالية على تطوير اخلدمات املصرفية وحتسني القدرة التنافسية للبنوك اجلزائرية، أطروحة دكتوراه، ختصص اق -3

   .19ص  ،2015-2014بومرداس، اجلزائر، 
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 التعاون يف مستويات التنمية االقتصادية بني الدول األعضاء؛ 

  مرحلية التكتل االقتصادي وإعطاء الدول األعضاء فترة التأقلم مع املتطلبات اجلديدة
 ي.ومشاركة الشعوب يف تبين مراحل التكتل االقتصاد

وبالتايل فإن التكتل االقتصادي باعتباره منوذج من مناذج التنمية االقتصادية، يتطلب من أجل حتقيق 
معدالت منو سريعة، وزيادة التعاون بني الدول املشكلة له أن تقوم بتنسيق سياساهتا االقتصادية 

وس األموال فيما وإلغاء القيود واحلواجز اجلمركية وغري اجلمركية وتسهيل انتقال العمالة ورؤ
 بينها.

 :االستراتيجية تثانيا: التحالفا
التحالف االستراتيجي يعين "سعي منظمتني أو أكثر حنو تكوين عالقة تكاملية تبادلية هبدف تعظيم 
االستفادة من موارد مشتركة يف بيئة ديناميكية تبادلية، من أجل التكيف مع التغريات البيئية اليت 

الستباق تغريات متوقعة من أجل اقتناص فرصة متوقعة أو جتنب هتديد حدثت، أو تأيت مبادأة 
 .1حمتمل، حيث ميكن للمنظمة استخدام مزيج متكامل من االستراتيجيات التعاونية التنافسية"

عبارة عن "عقود بسيطة أو مركبة تتعدد أشكاهلا وتتسم باملرونة وعدم الدقة، تربم اختيارا  هيو
فترات خمتلفة لتحقيق أهداف قصرية أو استراتيجية، مالية أو غري مالية، بني الشركات املستقلة ل
، أي أن التحالفات االستراتيجية هي اتفاق تعاوين طوعي حبق امللكية أو 2قابلة للتطوير باستمرار"

تعاقدي بني منظمتني مستقلتني أو أكثر  يتضمن التبادل واملشاركة والتطوير املشترك للمنتجات، 
وجيا، أو اخلدمات، أو توحيد املوارد والقدرات اجلوهرية من أجل حتقيق أهداف أو التكنول

 استراتيجية مشتركة.
هي جمموعة من العالقات التبادلية التعاقدية بني املؤسسات املتنافسة إذا التحالفات االستراتيجية 

صيغ تتعدد حيث لتحقيق أهداف حمددة يف نفس الدول اليت تتواجد فيها تلك املؤسسات، 
فهناك  ،التحالف االستراتيجي، لكن أغراضها جممعة على بيان ما تنطوي عليه من تعاون أو تنافسن

حبصص مالية أو عينية لتكوين شركة كثر أصيغة املشروع املشترك حيث يتشارك طرفان أو 
                                                 

تطبيقات(، الطبعة األوىل، دار اليازوري العلمية  -مداخل -ي، التحالفات االستراتيجية يف منظمات األعمال )مفاهيمضجواد حمسن را العنزي،سعد علي  -1
 . 10، ص 2011للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

بني الشركات يف الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، رفعت السيد العوضي، إمساعيل علي بسيوين، االندماج والتحالفات االستراتيجية  - 2
 .182، ص 2005
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اقد من مشتركة، حيث تتكامل املوارد املالية والفنية واملادية واملعنوية للشركاء، وهناك صيغة التع
  1الباطن، وصيغة التحالف املايل، والتحالف التسويقي، وصيغة التحالف التكنولوجي.

 2إن للتحالفات االستراتيجية عدة دوافع لتكوينها لعل من أمهها ما يلي:
الدخول إىل أسواق جديدة واختراق صناعات متعددة، لزيادة القوة التنافسية للمنظمة ومتابعة  -1

 الفرص التسويقية؛
تعلم أفضل األساليب يف جمال التصميم واكتساب وسائل جديدة بغية احلصول على  -2

 تكنولوجيا جديدة ومنتجات، ويف نفس الوقت ختفيض اإلنفاقات يف هذا اجملال؛
 تشكيل وحتديد املعايري اخلاصة بالصناعة )الناشئة خاصة(؛ -3
لية بالشكل الذي ينعكس ختفيض التكاليف واحلصول على خربات تصنيعية ذات جودة عا -4

على حتقيق املزايا التنافسية للمنظمة )أي حتقيق ميزة تنافسية مستدامة عن طريق جتميع موارد 
 تكميلية نادرة(؛

يستعمل التحالف االستراتيجي لتقليل املخاطر املنبثقة عن املنافسة، أو على األقل السيطرة على  -5
 األثر السليب أو التهديدات؛

باملعرفة واخلربات، حيث أن التحالف االستراتيجي يساهم يف نقل التكنولوجيا املشاركة  -6
وإعطاء املنظمة متيزا تنافسيا قويا، أي أن التحالف االستراتيجي يساعد املنظمة يف احلصول على 
املوارد اليت حتتاج إليها واليت يف الغالب غري متاحة يف السوق أو رنما تكون عملية شراؤها مكلفة، 

 ا تصبح املشاركة يف املوارد من بني أهم دوافع املنظمات حنو تكوين التحالف االستراتيجي.وبذ
تلك التحالفات على البنوك يف االجتاه حنو االهتمام بتلك الكيانات والتحالفات  يةمهأوتنعكس 

الضخمة، حيث أن تعامل تلك املؤسسات مع البنوك ينعكس على حجم أرباح تلك  االستراتيجية
وك، لذلك جيب أن تستعد البنوك للتعامل مع تلك املؤسسات والتحالفات والكيانات البن

االقتصادية الضخمة، وميكن ذلك من خالل إنشاء إدارة متخصصة يف كل بنك على أن تكون 
ذات كفاءة وموارد بشرية وتكنولوجية ذات جودة عالية ومدربة ومؤهلة للتعامل مع تلك 

 املؤسسات.

                                                 
   .627، ص 1997نتاج و العمليات يف الصناعة واخلدمات، دون دار نشر، القاهرة، أمحد سيد مصطفى، إدارة اإل -1
 .20-16ي، مرجع سبق ذكرة، ص ص ض، جواد حمسن راالعنزي بتصرف من:  سعد علي -2
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الجتاهات احلديثة للقطاع املصريف اجلزائري يف مواجه حتديات البيئة املصرفية ااملبحث الثاين: 
 اجلديدة

اجليدة ألي بنك البد وأن يكون لديها توجهات واضحة تأخذ يف احلسبان التطورات  اإلدارةإن 
ل املالية واملصرفية، سواء كانت حملية أو عاملية، واليت تؤثر بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف العم

حيث أنه قد حدثت تطورات جوهرية يف قطاع البنوك عامليا اختذت عدة مظاهر من  ،املصريف
 1أمهها:

إىل اجتاه الدول إىل إلغاء كافة القيود احمللية على األنشطة  ،أدت املنافسة املتزايدة بصفة عامة -1
 ؛املالية

ملؤسسات املالية غري يف كل من جانب األصول واخلصوم واجهت البنوك منافسة شديدة من ا -2
 ؛املصرفية

التقدم يف جماالت االتصاالت واملعلومات عزز قدرة البنوك واألسواق املالية يف استخدام  -3
الفرص املتاحة يف ظل منا، التحرر املايل، وأدى أيضا إىل النمو السريع يف سوق األوراق املالية، 

القطاعات والدول، وإىل احلد من القيود وساعد التقدم التكنولوجي كذلك على إلغاء القيود بني 
 ؛الرمسية خاصة بتدفقات رؤوس األموال

إىل حدوث ثورة يف نظام املعلومات على النحو الذي أدى إىل  ،أدى التطور التكنولوجي أيضا -4
 ؛ابتداع العديد من املنتجات التمويلية احلديثة

فظهرت  ،تواءم مع إيقاع العصر اجلديدتوسعت البنوك يف تقدمي اخلدمات غري التقليدية اليت ت -5
وغريها من التحوالت اليت أدت إىل تنوع  ،املشتقات بأنواعها، وتطورت مفاهيم إدارة املخاطر

 ؛أنشطة البنوك عامة
أدت التطورات احلديثة إىل تغيري العديد من املفاهيم التقليدية السائدة، وخاصة فيما يتعلق  -6

ا ألنشطتها، وزاد عدد البنوك اليت تعمل يف كل من جمايل العمليات بالتقسيم التقليدي للبنوك وفق
التجارية وجماالت االستثمار واألعمال على حد سواء، وذلك باإلضافة إىل قائمة طويلة من 
اخلدمات املتطورة املعتمدة على تطور تكنولوجيا احلاسبات واالتصاالت واملعلومات اليت ميكن 

                                                 
 .26رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل، مرجع سبق ذكره، ص -1
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ة معامالته من منزله أو سيارته عن طريق احلاسبات الشخصية املتصلة للعميل من خالهلا تنفيذ كاف
 بالبنوك. 

القطاع املصريف يف الفترة األخرية ملواجهة ما تنطوي  اختذهاوفيما يلي بعض السبل اليت   
 عليه هذه التطورات املصرفية.

 : االجتاه حنو االندماج بني الوحدات املصرفيةاألولاملطلب 
لبنوك على التواجد واالستمرار يف السوق املصريف مع التمتع نميزة تنافسية عالية إن زيادة قدرة ا

يؤدي إىل إحتاد  اتفاقيعترب الدافع الرئيسي للتفكري يف االندماج املصريف، وتعرب عملية االندماج عن 
ى بنكني أو أكثر يف كيان مصريف واحد حبيث يكون الكيان اجلديد ذو قدرة أعلى وفاعلية أكرب عل

حتقيق أهداف كان يصعب حتقيقها قبل تكوين الكيان املصريف اجلديد، ومن مث فإن البنك املندمج 
 1.أيضاخيتفي ويصبح جزءا من البنك الدامج كما يتخذ امسه 

كما يعرف كذلك االندماج املصريف بأنه احتاد بني مؤسستني مصرفيتني أو أكثر حتت إدارة 
ل كل املصارف املشاركة يف تلك العملية وظهور مصرف واحدة، وقد يؤدي االندماج إىل زوا

، أو زوال أحد Consolidationباسم أخر له صفته القانونية املستقلة وهو ما يطلق علية 
املصارف من الناحية القانونية وضمه إىل املصرف الدامج الذي ميتلك كافة حقوق املصرف 

، وقد يكون الدمج جزئيا من خالل Mergerاملدموج ويلتزم بكافة التزاماته قبل الغري ويسمى 
حصص مؤثرة من أسهم امللكية للمصارف، ال يقتصر نطاق الدمج داخل  Acquisitionsمتلك 

 2حدود الدولة فقط بل ميكن أن يتعداها إىل الدول األخرى.
وبالتايل فاالندماج هو اتفاق بني مصرفني أو أكثر وذوباهنما إداريا يف كبان مصريف واحد حبيث 
يصبح الكيان اجلديد ذا قدرة عالية وفعالية كبرية لتحقيق أهداف ال ميكن أن تتحقق قبل إمتام 

 عملية تكوين الكيان املصريف اجلديد.
 3فوفقا لطبيعة النشاط تقسم إىل:حاالت االندماج  تأخذهااليت  األشكالوتتعدد 

                                                 
 .26، ص 2007حممد إبراهيم موسى، اندماج البنوك ومواجهة آثار العوملة، دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة،  -1
، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، ن للبحوث والدراسات العلميةي، االندماج املصريف وضروراته يف العا م العريب، جملة جامعة تشروآخرون نزار قنوع -2

 .99، ص 2009، 01، العدد 31سوريا، اجمللد 
جملة الوحدة  يتصرف من: عبد الكرمي جابر شنجار، قراءة يف اجتاهات القطاع املصريف العريب حنو االندماج والتكتل باإلشارة إىل جتارب عربية خمتارة، -3

 . 41-38، ص 2006، 33االقتصادية العربية، مصر، العدد  االقتصادية العربية، إصدار جملس الوحدة
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  دقة حيصل يف  ثراألكصل بني املصارف اليت متارس نفس النشاط وحي ذيالاندماج أفقي
 ؛نفسها وتنتج السلعة نفسها وتبيع يف السوق نفسه، أي يف جماالت مترابطة اإلنتاجمرحلة 

  عندما يندمج مصرفني يقوم كل منهما بتقدمي خدمة تتكامل مع  )عمودي( رأسي اندماج
األخر، أي أنه االندماج الذي يتم بني البنوك الصغرية يف املناطق اخلدمة اليت يقدمها 

ختلفة والبنك الرئيسي يف املدن الكربى حبيث تصبح هذه البنوك الصغرية امتداد للبنك امل
 الكبري؛

  الذي حيدث بني مصرفني أو أكثر يعمالن يف أنشطة غري مترابطة لتحقيق  اندماج خمتلط
التكامل مثل االندماج الذي حيصل بني البنوك املتخصصة مع البنوك العاملة يف حقول 

 .عمالاألاالستثمار و
 1أما وفقا للعالقة بني أطراف عملية االندماج فينقسم إىل:

 )الذي يتم نموافقة كل من إدارة البنك الدامج واملندمج، ومن مث  اندماج طوعي )إرادي
 يقوم البنك الدامج بشراء أسهم البنك املندمج أو القيام بشراء أصوله؛

  ية اجلهاز املصريف من البنوك املتعثرة والذي تلجأ إليه السلطات النقدية لتنق اندماج قسري
 أو اليت على وشك اإلفالس والتصفية؛

  وهو الناتج عن قيام أحد البنوك )البنك املغري( باالستيالء على أسهم أحد  اندماج عدائي
البنوك )البنك املستهدف( دون االهتمام نموافقة إدارة البنك املستهدف من عدمه وغالبا ما 

ن خالل عرض سعر مغري للمسامهني أو عن طريق شراء األسهم يتم دون موافقته، م
 مباشرة من البورصة.

 2كما توجد تقسيمات أخرى لالندماج املصريف حسب معايري أخرى تتمثل يف:
  الذي يتم من خالل ابتالع بنك لبنك أخر تدرجييا من خالل االندماج باالبتالع التدرجيي

ابتالعه، مث بعد فترة يتم شراء فرع آخر  شراء فرع او فروع معينة للبنك الذي يتم
 وهكذا، إىل أن يتم شراء كافة الفروع والوحدات اخلاصة هبذا البنك؛

                                                 

 .99، مرجع سبق ذكره، ص وآخرون بتصرف من: نزار قنوع 1-
ة والتجارية وعلوم عبد القادر مطاي، االندماج املصريف كتوجه حديث لتطوير وعصرنة النظام املصريف، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، كلية العلوم االقتصادي -2

  .113، ص 2010، جوان 07، جامعة بسكرة، اجلزائر، العدد التسيري
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  وهو دمج يتم بني مؤسسات متنوعة يضمها كيان واحد وهو قائم على  اندماج تفاضلي
 االمتداد والتكامل والتوسع والنمو والتزايد واالبتالع لآلخرين؛

  من خالل شراء البنك الذي يتم ادماجه ويتم بشكل فجائي  قل امللكيةاندماج باحليازة ون
 أو تدرجيي؛

  من خالل شراء عمليات مصرفية بذاهتا مثل العمليات  اندماج باالمتصاص االستيعايب
اخلاصة نمحافظ األوراق املالية وعمليات االئتمان وعمليات توريق الديون واملشتقات 

 يتخذ قرار االندماج النهائي؛ املصريف، ويتم بشكل متتابع حىت

  من خالل إحداث مزيج متفاءل بني بنكني أو أكثر ليخرج لنا كيان  اندماج باملزج
مصريف جديد وهو خليط بني البنكني أو البنوك املدجمة، وبالتايل فإن البنك اجلديد حيمل 

 اسم جديد وعالمة جتارية جديدة؛

  لبنكني معا على أن حيمل الكيان املصريف ويقوم على جملس إدارة موحد ل اندماج بالضم
 اجلديد امسهما معا.

ومن اجلدير بالذكر أن عمليات االندماج املصريف  م تقتصر على البنوك واملؤسسات املصرفية احمللية 
على نطاق الدولة الواحدة فقط، بل مشلت حاالت اندماج مصريف بني بنوك من دول خمتلفة وقد 

التحسني يف  يعتربة أزمة مالية معينة أو رغبة يف حتسني أوضاعها، كما جلأت إىل االندماج ملواجه
وتتمثل  جاالندماجانب العديد من املزايا اليت حيققها  إىلمكاسب عملية االندماج  أهماألداء من 

 1يف:
املال يفيد االندماج يف حتسني رحبية البنوك الضعيفة،  رأسبالنسبة للبنوك املتباينة من حيث  -1

ة قيمتها من خالل زيادة معدل منوها أو حصتها السوقية، أو من خالل ضخ رأس مال إضايف وزياد
حيقق كفاءة األرباح من خالل  االندماجإليها، أما بالنسبة للبنوك املتقاربة من حيث رأس املال فإن 

 ؛اإليراداتحتقيق كفاءة التكلفة مع حتقيق كفاءة 
                                                 

ملتقى املنظومة املصرفية يف األلفية الثالثة: منافسة، "النظام املصريف اجلزائري وحتديات العوملة"، ورقة عمل مقدمة ضمن عبد اهلل خبابة،  - بتصرف من: - 1
 .17 -16، ص 2005/ 07/06-06تسيري، جامعة جيجل، اجلزائر، أيام خماطر وتقنيات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ال

 .31، ص 2005، 02سلوى العنتري، الدمج كآلية لإلصالح املصريف، لقاء اخلرباء، سلسلة أوراق اقتصادية، معهد التخطيط القومي، مصر، العدد  -
ملتقى املنظومة املصرفية يف األلفية الثالثة: منافسة، ورقة عمل مقدمة ضمن ملة املالية"، الطاهر هارون، نادية العقون، "اجلهاز املصريف اجلزائري ومتطلبات العو -

 .05، ص 2005/ 07/06-06خماطر وتقنيات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة جيجل، اجلزائر، أيام 
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 الفروع حجم وتوسيع واخلارج الداخل يف جديدة وعفر وفتح النمو على البنك قدرة زيادة -2
 على كبرية قدرة امتالك مث ومن أكثر، عمالء وعدد أكرب أنشطة خدمة على قدرهتا وزيادة القائمة،
 .اجلغرايف االنتشار

 على تركز اليت اإلدارة مرحلة إىل ،القرار مركزية على تقوم اليت اإلدارة مرحلة من االنتقال -3
 .العمالء وإرضاء امللكية حقوق على العائد بتعظيم االهتمام مع األداء تقييم
 األموال، على احلصول تكلفة خيفض مما الودائع، مصادر وتنوع لثبات أكرب فرص إتاحة -4

 على للحصول األموال هذه وتوظيف الفروع خزائن يف املتواجد النقد كمية ختفيض من وميكن
 .للعمالء التسهيالت لزيادة أكرب فرص تتاح حيث أعلى، ورحبية عائد
 الصافية، األرباح زيادة عن والناتج املندمج اجلديد املصريف الكيان قيمة وزيادة الرحبية حتسني -5

 .البورصة يف اجلديد للكيان اجلديد السهم قيمة زيادة الوقت نفس ويف
ل حتسني اخلدمات زيادة وتعزيز القدرة التنافسية سواء يف السوق احمللية أو العاملية، من خال -6

املالية للعمالء والناجتة عن الدقة والسرعة يف تنفيذ العمليات واالرتقاء جبودة اخلدمات املصرفية 
 وهي مسائل ضرورية يف ظل العوملة وحترير جتارة اخلدمات املصرفية؛

حتقيق اقتصاديات احلجم الكبري نتيجة زيادة قدرة البنك على النمو والتوسع وفتح فروع  -7
 ديدة يف الداخل واخلارج وتوسيع حجم الفروع القائمة؛ج
زيادة قدرة البنوك على مواجهة املخاطر واألزمات نتيجة زيادة القدرة على تكوين احتياطيات  -8

 علنية وسرية، وتنويع النشاط املصريف مما يؤدي إىل تدعيم املركز املايل ؛
والتحديث وتبين التكنولوجيا املتطورة، زيادة القدرة على االتفاق على البحوث والتطوير  -9

 العمالة املاهرة ذات الكفاءة العالية؛ وتوظيف
 ؛منخفضة وبتكاليف املتطورة التكنولوجية ذات احلديثة األدوات استخدام يف التوسع -10
تدعيم قاعدة رأس مال البنوك وزيادة قدرهتا التمويلية، مما ميكنها من مواكبة املعايري العاملية  -11

 ؛للعمل املصريف خاصة معايري كفاية رأس املال
 املوارد توزيع وإعادة العمل منا، وحتسني اإلدارية النظم وتطوير التنظيمي باملنا، االرتقاء -12

 .املصرفية الوحدة لتشغيل االقتصادية واالعتبارات يتفق نما البشرية
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ار بعض الباحثني عدة خماوف وحماذير فقد أثاليت حيققها االندماج، وعلى الرغم من املزايا السابقة 
 1قد تترتب على عمليات االندماج املصريف ومنها:

 صعوبة مزج الثقافات وأساليب العمل لنوعيات خمتلفة من البنوك واملؤسسات املالية؛ -1
التأثري السليب على منط اإلدارة وخاصة يف مراحل االندماج األوىل، نتيجة ختوف بعض املديرين  -2

 من فقدان وظائفهم أو تغيري درجاهتم الوظيفية؛ بالبنوك
يؤدي االندماج بني البنوك إىل اخنفاض عددها، وهذا يؤدي إىل إلغاء ضغوط املنافسة يف  -3

السوق املصريف إىل جانب انصراف البنوك عن االئتمان للمشروعات الصغرية، والتركيز على كبار 
 العمالء؛

التعامل مع البنك اجلديد )كبري احلجم( خالفا لبنكهم احتماالت عدم رضا بعض العمالء ب -4
األصلي، إذ أن هناك نوعية من العمالء يفضلون التعامل مع بنك صغري احلجم نظرا حلصوهلم على 
قدر أكرب من االهتمام والرعاية نتيجة العتبارهم من كبار العمالء يف هذه البنوك، وهذا ما ال 

 يتوافر يف البنوك الكبرية؛
اخلدمات املصرفية اليت يدفعها عمالء البنك بعد االندماج نظرا لكرب حجم  أسعارفاع ارت -5

 البنك؛
صعوبة التسويق املصريف لتباعد االتصاالت بني العمالء واملركز الرئيسي للبنك بعد عملية  -6

 االندماج؛
البنوك  صعوبة التعرف على نتيجة االندماج مسبقا، فضال عن عدم وجود دليل قاطع على أن -7

 الكبرية أكثر فعالية من البنوك الصغرية؛
تعقد النظام اإلداري بالبنوك واالجتاه حنو املركزية عند اختاذ القرارات املصرفية، مما يؤثر على  -8

 كفاءة البنك.
 وعلى الرغم من هذه املخاوف واحملاذير نعتقد أهنا غري موضوعية لألسباب التالية:

                                                 
 .194-193، ، ص ص 2009ظل العوملة، احتاد املصارف العربية، بريوت، لبنان، مصطفى كمال السيد طايل، الصناعة املصرفية يف  -بتصرف من: - 1
، 2008صر، ريهام صالح الدين، استخدام املقياس املتوازن لألداء لتقومي خدمات القطاع املصريف املصري، رسالة ماجستري، جامعة األزهر، القاهرة، م -

 .10ص
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سة يف السوق املصريف يف ظل االجتاه املتزايد حنو التكامل بني األسواق ال جمال الختفاء املناف -1
 املالية، وحترير جتارة اخلدمات املصرفية؛

ينتج عن عمليات االندماج املصريف حتقيق وفورات كبرية يف التكاليف، وبالتايل فانه من  -2
بعض اخلدمات فقد يرجع  أسعارالكثري من اخلدمات املصرفية، أما ارتفاع  أسعاراملتوقع اخنفاض 

 ذلك إىل تكلفة العمل املستمر على التحديث والتحسني واالرتقاء نمستوى جودة هذه اخلدمات.
القصري، إال أنه  األجلالسلبية لالندماج املصريف يف  اآلثاروجدير بالذكر أنه قد تكون هناك بعض 

االجيابية  اآلثارمع حتقيق املزايا وميكن أن تتناقص تدرجييا مث ختتفي يف األجلني املتوسط والطويل 
بشرط أن يسبق االندماج دراسات كافية توضح النتائج املتوقعة من حدوثه  إليها اإلشارةالسابق 

 واجلدوى االقتصادية واالجتماعية له. 
يالحظ من خالل ما سبق أن االندماج املصريف يعترب كآلية فعالة إلصالح اجلهاز املصريف  

ة لعالج املشكالت وأوجه القصور اليت تعاين منها البنوك اجلزائرية، حيث اجلزائري، وكوسيل
سيؤدي إىل اختفاء الوحدات الضعيفة وخلق كيانات أكرب، بالقدر الذي تزداد فيه تنافسية القطاع 
املصريف اجلزائري، كما سيساعد على تدعيم القاعدة الرأمسالية وتقويتها، ويؤدي إىل وجود نظام 

ادر على القيام بدوره الرئيسي يف حفز النمو، من خالل وضع مصادر التمويل مصريف قوي وق
  حتت تصرف القطاعات اإلنتاجية واخلدمية املختلفة.

 ثاين: االجتاه حنو حتقيق اجلودة الشاملة:الاملطلب 
إن االهتمام نمستوى جودة أداء اخلدمات أدى إىل التركيز على العميل الذي أصبح مؤشرا 

فاجلودة املصرفية تعين قدرة البنك هاما لتأمني االستمرار والنمو للوحدات املصرفية،  استراتيجيا
على توفري مستوى أداء للخدمة املصرفية حيقق إشباعا تاما الحتياجات العميل، وتقاس جودة 

، االعتمادية، سرعة االستجابة من قبل العاملني 1اخلدمة املصرفية من خالل األبعاد الرئيسية التالية:
القدرة أو الكفاءة، سهولة احلصول على اخلدمة، اللباقة، االتصال، املصداقية، األمان، معرفة وفهم 

 .العميل، اجلوانب املادية امللموسة )املكونات املالية(

                                                 
ملتقى املنظومة املصرفية ت املصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك اجلزائرية، ورقة عمل مقدمة ضمن حممد زيدان، عبد القادر بريش، جودة اخلدما -1

  .03، ص2005/ 07/06-06يف األلفية الثالثة: منافسة، خماطر وتقنيات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة جيجل، اجلزائر، أيام 
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  فاالعتمادية تعين ثبات األداء وإجناز اخلدمة بشكل سليم وأحسن من املرة األوىل ووفاء البنك
 ؛ملا مت وعد العميل به

  سرعة االستجابة من قبل العاملني تعين رغبة واستعداد العاملني بالبنك يف تقدمي اخلدمة
 ؛والسرعة يف أدائها واالستجابة الفورية للعميل

 ؛تعين امتالك العاملني املهارة واملعرفة الالزمة ألداء اخلدمة ،القدرة أو الكفاءة 
 بدءا باملظهر اخلارجي  ،ملستخدمة يف العملاجلوانب املادية امللموسة تشمل التسهيالت املادية ا

 وهتيئته من الداخل واألجهزة والوسائل املستخدمة يف أداء اخلدمة. ،للبنك
فهي املدخل اإلداري املتكامل الساعي للتحسني املستمر يف جودة  ،أما اجلودة الكلية )الشاملة(

يا للبنك ألساليب وأدوات وذلك باستخدام اإلدارة العل 1خدمات البنك لتحقيق رضا العمالء،
متقدمة ومتنوعة، تتيح للبنك الوصول ملعدالت أداء مرتفعة يف حتسني اجلودة، باعتبار أن اجلودة 
هي السبيل لتحقيق امليزة التنافسية واليت متنح للبنك وضع أفضل من منافسيه، وبالتايل فرصة أكرب 

لكلية )الشاملة( تستهدف الوصول إىل مستوى يف البقاء يف ظل العوملة، وبالتايل فإن إدارة اجلودة ا
كما تعين إدارة اجلودة الشاملة  احترام اخلطأ صفر، نمعىن منع خطأ األداء املصريف قبل حدوثه، 

العميل والعمل على إرضائه وإشباع رغباته املعلنة واملفترضة من خالل تقدمي خدمات ذات نوعية 
 2شكاوي العمالء والتطوير املستمر يف اخلدمات، عالية يف الوقت املالئم هبدف تقليص معدالت

 International Organization Forاملنظمة الدولية للمواصفات القياسية  إنشاءوقد ساعد 

Standardization  ،9000 وإصداراهتا OSI   على انتشار املفهوم احلديث للجودة الشاملة، ومن
للوصول إىل منو   Total Quality Managementة اجلودة الشامل إدارةتطبيق  إىلمث اجتهت البنوك 

املطلوبة يف اخلدمة املصرفية اليت  واإلمكانياتمتزايد للعمالء، وذلك عن طريق حتديد االحتياجات 
 3للبنوك يف: TQMتقدم للعميل، وتتمثل املبادئ العامة لـ 

 ؛التحسني املستمر يف جودة اخلدمة املصرفية -
 ؛خالل فعل الصواب من البدايةجتنب ارتفاع التكلفة من  -
 ؛تنمية روح العمل اجلماعي بالبنك وزرع وتنمية ثقافة اجلودة لدى العاملني بالبنك -

                                                 
 .03، ص 2007األردن،  -لسامرائي، إدارة اجلودة الشاملة يف القطاعني اإلنتاجي واخلدمي، الطبعة األوىل، دار جرير للنشر والتوزيع، عمانمهدي صاحل ا - 1
 .  172، ص 2014عبد الوهاب حفيان، دور إدارة املوارد البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية يف املنظمات، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -2
  .127ص ، 2000إدارة البنوك ونظم املعلومات املصرفية، احلرمني للكمبيوتر، اإلسكندرية، مصر، طارق طه،  - 3
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 ؛إقامة جسور الثقة والتعاون واالحترام بني العاملني -
 اإلنصات والتعلم من العمالء واملوظفني. -

  1مزايا تتمثل يف: فمن خالل تركيز البنوك جهودها على حتسني خدماهتا ستتحصل على
 ؛حتقيق ميزة تنافسية فريدة عن بقية البنوك وبالتايل القدرة على مواجهة الضغوط التنافسية -
 ؛حتمل تكاليف أقل بسبب قلة األخطاء والتحكم يف أداء العمليات املصرفية -
 ؛باح أكربتتيح الفرصة للبنك بإمكانية رفع األسعار والعموالت وحتقيق أر ،إن اخلدمة املتميزة -
متكن البنك من االحتفاظ بالزبائن احلاليني وجذب  ،إن اخلدمة املتميزة وذات اجلودة العالية -

 ؛زبائن جدد
جتعل من زبائن البنك كمندويب بيع يف توجيه وإقناع زبائن جدد مع  ،إن اخلدمة املتميزة -

 األصدقاء والزمالء.

، منها اإلجراءاتال املصريف من خالل جمموعة من وميكن الوصول إىل حتقيق اجلودة الشاملة يف اجمل
  2على سبيل املثال:

 احلديثة؛ اإلدارية األساليبالعمل على تنمية الكوادر البشرية املؤهلة من خالل التدريب على  -1
اليت يقدمها البنك للوصول إىل معدالت مثلى من  األنشطةحتقيق التميز لكافة العمليات و -2

 اجلودة املتميزة؛

العديد من البحوث كوسيلة جلمع املعلومات عن توقعات العمالء للخدمة وتقييمهم  إجراء -3
 الفعلي هلا؛ األداءملستوى 

 لتحقيق هذه الرغبات؛ اإلداراتوضع رغبات العمالء يف االعتبار وتكامل كافة  -4
جهود حتسني  وجود نظام إداري جيد لتطبيق نظام إدارة اجلودة مع إزالة كافة الصعوبات أمام -5

  .اجلودة و اإلنتاجية
عن اخلدمة املصرفية من ناحية،  العميلالسابقة ميكن زيادة رضا  اإلجراءاتومن خالل إتباع 

وزيادة احلصة السوقية للبنك من ناحية أخرى، إىل جانب حتقيق الكفاءة والفاعلية يف أداء األنشطة 
                                                 

 .06حممد زيدان، عبد القادر بريش، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 ناعية، ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر العريب األول بعنوانيف منظمات األعمال الص TQM لقرار تطبيق االستراتيجية، األمهية عبد الستار حسني بتصرف من: - 2

،  2008، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، 2008األردن، أفريل -"إدامة التميز والتنافسية يف مؤسسات القطاع العام واخلاص"، املنعقد يف عمان
 .177ص
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ة من خالل جذب عمالء جدد مما يؤدي إىل والعمليات املصرفية مع ختفيض تكلفة اخلدمة املصرفي
 زيادة األرباح.

والسعي حنو حتسني جودة اخلدمات املالية هو ، OSIوبذلك يتضح أن الوفاء نمعايري اجلودة العاملية 
الطريق والسبيل للتعايش والتكيف مع العا م اخلارجي ومواجهة حدة املنافسة بني املؤسسات املالية 

 ها.أنواعها وأنشطت باختالف

 : االجتاه حنو خصخصة البنوكلثثاالاملطلب 
تعد خصخصة البنوك أحد املداخل الرئيسية للبدء يف تطوير القطاع املصريف وزيادة كفاءته، 

السلبية للتدخل  اآلثاروبالتايل قدرته التنافسية، وقد كان التفكري يف خصخصة البنوك نتيجة تزايد 
يف عمليات  اإلفراطمما شجع على  اإلقراضفة احلكومي يف أعمال البنوك حيث تتدىن تكل

االئتمان، وبالتايل ارتفاع معدالت التضخم وتراكم الديون املتعثرة، وتزايد الفساد داخل البنوك 
 ؛العامة إىل جانب تزايد العمالة بشكل ملحوظ

قيام الدولة بتحويل إدارة أو ملكية "خوصصة القطاع املصريف احلكومي بأهنا تعرف   
 يوه منظومة شاملةات املصرفية العامة جزئيا أو كليا إىل القطاع اخلاص، وذلك ضمن املؤسس

تقليص دور الدولة يف النشاط االقتصادي العام وتوسيع نطاق دور القطاع اخلاص ومسامهته يف 
، كما تعرف بأهنا "عملية ختلي عن األصول العاملة ملؤسسة 1"عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية

أو بيع لصاحل العمال أو املستثمرين األجانب أو احملليني، والبيع يكون إما جلزء من األصول أو  ما،
لكل األصول، كما أهنا تتم من أجل التقليل أو التقليص من نفوذ الدولة يف اجملال االقتصادي، 

 .2وتكون دائما مرفقة بقوانني منظمة لعملية اخلوصصة يف اجملاالت املعنية"
فخصخصة البنوك تعين زيادة مشاركة القطاع اخلاص يف إدارة ملكية البنوك اليت وبالتايل 

 تسيطر عليها احلكومة أو متلكها.

                                                 
 .199مصطفى كمال السيد طايل، مرجع سبق ذكرة، ص  -1
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم جازية حسيين، خوصصة البنوك يف اجلزائر الواقع واآلفاق، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستري، ختصص نقود ومالية،  -2

  .56، ص 2008-2007جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر،  التسيري
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وبالتايل فالبنوك اخلاصة هي بنوك ذات رأس مال خاص كلي أو جزئي ختضع للقانون التجاري 
 1واخلاص متارس النشاط البنكي، إال أهنا تتسم باملميزات التالية:

 اهلا خاص؛طبيعة رأمس 

 تعترب خدماهتا جديدة تواكب التغريات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية؛ 

 االبتعاد عن البريوقراطية؛ 

 بشبكة اتصاالت واسعة ومتطورة؛ حتظى 

  االعتماد على الكفاءات ذات املستوى العايل بغية استخدام أحسن الطرق واألساليب يف
 اإلدارة والتسيري.

اخلصخصة، خصخصة البنوك املشتركة واليت تعين سعي احلكومة من حيث يوجد نوعان من 
خالل البنوك وشركات التأمني اليت متتلكها إىل تقليص نسبة املسامهة ومن مث بيع هذه املسامهات يف 
هذه البنوك جزئيا أو كليا مستخدمة يف ذلك سوق املال، وبالتحديد سوق األوراق املالية أو البيع 

لبنوك العامة أي توسيع قاعدة امللكية فيها من خالل طرح جزء من رأمسال املباشر، وخصخصة ا
 2تلك البنوك للبيع والتداول يف بورصة األوراق املالية بالتدريج.

وقد أثبتت بعض الدراسات جناح خصخصة البنوك يف عدد من الدول املتقدمة وذلك من 
 3خالل:

من خالل توجيه االئتمان حنو املشروعات  داءاألتعميق املنافسة يف السوق املصرفية وحتسني  -1
تكلف  بأقلرحبية، وامتالك القدرة التنافسية اليت تقدم اخلدمة املصرفية  األكثرو إنتاجية األكثر

 وبسعر تنافسي؛ إنتاجية وبأعلىجودة  وأحسن
 املالية وتوسيع قاعدة امللكية من خالل طرح أسهم تلك البنوك للبيع، األوراقتنشيط سوق  -2

 املالية، ومن مث زيادة سعة السوق وتطويرها؛ األوراقوبالتايل زيادة املعروض من 
حتسني الكفاءة االقتصادية للوحدة املصرفية من خالل اخنفاض املخاطر اليت تتعرض هلا من  -3

 جانب، واستقطاب أفضل العناصر البشرية من جانب آخر؛
                                                 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه، ختصص نقود ومالية وبنوك،  :زة التنافسية للبنوكبشري عامر، دور االقتصاد املعريف يف حتقيق املي  -1
 .205، ص 2012-2011اجلزائر، جامعة اجلزائر، وعلوم التسيري، 

 .18ص  ،عبد اهلل خبابة،  مرجع سبق ذكره -بتصرف من:  -2
- Kamel Bouadam, Hakim Meliani,"Quelles Visions Stratégiques Pour La Réforme Bancaire En Algérie", Revue 

des Sciences Humaines, Biskra, algérie,  N°07, 2005, P 44. 
 .100 -96، ص 2001ر، صعبد احلميد عبد املطلب، العوملة واقتصاديات البنوك، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، م -3
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صرفية، وترشيد اإلنفاق العام وإدارة أفضل حتديث اإلدارة وزيادة كفاءة أداء اخلدمات امل -4
 للسياسة النقدية.

وبالتايل سوف يسند للقطاع اخلاص مستقبال دور هام يف قيادة عملية التنمية يف إطار 
 1جتسيد قوانني اقتصاد السوق إىل جانب القطاع العام يف حميط يسوده منا، تنافسي تام.

 2يلي: أمهها فيما عديدة متثل وأسباب دوافع البنوك إن خلوصصة
 :وأمهها املصريف العمل تواجه اليت العاملية والتطورات التحديات مواجهة -أ

 أنشطة جديدة؛ وظهور التقليدية املصرفية اخلدمات أمهية تراجع بعد املصريف النشاط طبيعة تغري -
 يف جمال خاصةو للبنوك، كمنافس املصريف العمل اقتحام إىل املصرفية غري املؤسسات اجتاه تزايد -

 خماطر االئتمان من واحلد العمالء ديون وحتصيل احلسابات وحفظ الفواتري سداد خدمات تقدمي
 من نسبة االقتراض تناقص إىل أدى مما املالية، األوراق أسواق يف والسندات األسهم وإصدار
 البنوك؛

 مباشر، أو بشكل البورصة يف استثمار أدوات إىل بالبنوك مدخراهتم حتويل إىل األفراد اجتاه تزايد -
 االستثمار؛ صناديق خالل من
 مصرفية عمالقة؛ كيانات لتكوين املالية واملؤسسات البنوك بني واالندماج التكتل ظاهرة انتشار -

 يف الثورة املشاركة وتعميق الشاملة، املصارف إىل الوصول أمهها اإلجيابيات من عدد حتقيق - ب
 وتطوير اإلدارة جديدة، أموال رؤوس وضخ املتقدمة، املصرفية التكنولوجيا وجذب املصرفية،

 اجلغرايف وتوسيع النطاق املصرفية اخلدمات وحتسني اإلنتاجية وزيادة العاملني، كفاءة ورفع مستوى
 وتقليل فرص لالستثمار أفضل وإجياد مستمرة، بصفة تطويرها مع واألنشطة للخدمات والنوعي
 املال؛ رأس سوق وتنمية املخاطر معدالت

يف  للدولة الكبري التدخل أن ظهر حيث العوملة، ظل يف للبنوك العامة امللكية دوافع زوال -ج
وللجهاز  عامة، بصفة املايل للنشاط كاحبا كان النامية الدول يف خصوصا االقتصادي النشاط
 ية توظيفكيف ويف واالقتراض، لإلقراض الفائدة أسعار يف التحكم خالل من خاصة بصفة املصريف

                                                 
، 04اجلزائر، العدد  "آفاق انضمام اجلزائر للمنظمة العاملية لتجارة"، جملة  العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خضري، بسكرة، عيساوي،شهرزاد زغيب، ليلى  -1

 .88، ص 2003ماي 
ماجستري يف علوم التسيري، كلية حسين مبارك بعلي، إمكانية رفع كفاءة أداء اجلهاز املصريف اجلزائري يف ظل التغريات االقتصادية املصرفية املعاصرة، رسالة  -2

 .138، ص 2012-2011العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة، اجلزائر، 



 البيئة املصرفية اجلديدة يف ظل  التحديات اليت تواجه القطاع املصريف اجلزائري                   لفصل الثاني: ا

90 

 

 عدم البنوك مثل أعمال يف الكبري التدخل هلذا السلبية اآلثار تزايدت معينة مرحلة وبعد االئتمان،
 يف اإلقراض اإلفراط على شجع مما اإلقراض تكلفة وتدين السوق، ملتغريات الفائدة أسعار استجابة

 األهداف واختالط العامة، رفاملصا داخل الفساد وتزايد املتعثرة الديون تراكم وبالتايل البنوك، من
 بأهداف سياسية الربح إىل هتدف كمؤسسات العمومية البنوك لبعض واالقتصادية املالية

 واجتماعية؛
 االستثمار مثل متنوعة أشكاال تأخذ واليت للحدود، العابرة األموال رؤوس تدفقات تزايد -د

 وجود تستدعي الناشئة، لألسواق بةبالنس خماطر من بذلك يرتبط وما احملفظة املباشر واستثمارات
 البريوقراطية؛ القيود جتاوز على وقدرة مرونة ذو قوي نظام مايل

من  واملشروعات للمؤسسات املباشر التمويل يف العمومية البنوك احلكومة تستخدم ما عادة -هـ
ما  ووه قروضها، حمفظة يف املتعثرة الديون حجم زيادة يف يتسبب مما تنافسية، شروط أي دون
ويتوقف  الربح حتقيق وراء تسعى اليت اخلاصة البنوك عكس على وأرباحها، تنافسيتها على يؤثر

تطويرها  مع اخلدمات أحسن تقدمي إىل دائما تسعى وبالتايل السوق، من نصيبها حجم على أدائها
 .باستمرار

التحديات  أحد السبل ملواجهةاجلزائرية وبناء على ما سبق، يتضح لنا أن خصخصة البنوك 
حنو  اجتهتيف االعتبار استقاللية البنوك املركزية يف الدول اليت  األخذاملصرفية احلديثة مع 

 بضروريات الرقابة على املؤسسات املصرفية املالية. اإلخاللاخلصخصة، وعدم 

 : ممارسة وظائف البنوك الشاملةالرابعاملطلب 
 املنافسة البنوك قبل من فقط ليس بنوكال تواجهها أصبحت اليت احملتدمة املنافسة ظل يف

 اليت القيود من التحرر موجة بعد سيما وال األخرى، املصرفية غري املالية املؤسسات قبل من ولكن
 الساحة على االستمرار أرادت إذا البنوك على لزاما أصبح هذا وإزاء األخريين، العقدين يف سادت

 بني وما واملستحدث، التقليدي بني ما جتمع املصرفية اخلدمات من متكاملة حزمة تقدم أن
 .بعمالئها االحتفاظ تستطيع حىت وذلك التجزئة، وخدمات اجلملة صريفة تنتجها اليت اخلدمات

بنوك تعدت دورها التقليدي، من جمرد »حيث ميكن تعريف البنوك الشاملة على أهنا: 
إىل وسيط مايل أو  االقتراضإيراداته يف هامش الربح بني سعري اإلقراض و تمثلتوسيط نقدي 

مهندس مايل يتعامل بل يبتكر أدوات متنوعة ومتطورة لنقل األموال من الوحدات ذات الفوائض 
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تعرف و، 1«املالية إىل تلك الباحثة عن التمويل يف كافة األسواق )سوق النقد، سوق رأس املال(
ا نفسه إىل أنشطة أخرى غري بنوك متارس كل األنشطة املصرفية املمكنة، وتوسع سلوكه»بأهنا: 

 .2«مصرفية )على سبيل املثال التأمني(
بنوك  هناأتضح من هذه التعريفات، أهنا تنصب حول مفهوم واسع للبنوك الشاملة، يعين ي

 ا تقدم جمموعة متنوعة ومتميزةهنمتعددة الوظائف واملهام غري متخصصة يف نطاق معني بالذات بل أ
على استخدام التكنولوجيا املتطورة واألساليب  دائهاأ، وتعتمد يف من األعمال املصرفية وغريها

احلديثة، وخدمات معلوماتية متقدمة، باإلضافة إىل أهنا مصارف تعمل على أساس اقتصاديات 
 احلجم والنطاق الكبري.

ومن مث ميكننا أن نعرف البنوك الشاملة، على أهنا بنوك متعددة الوظائف واملهام غري 
ة املاليو شاط مايل معني، تقدم جمموعة متنوعة ومتطورة من األعمال املصرفيةمتخصصة يف ن

 وغريها، وتعتمد يف ذلك على تكنولوجيات متقدمة يف ظل اقتصاديات احلجم الكبري.
املصرف الشامل  استراتيجية إتباعلذا تتطلب زيادة القدرة التنافسية يف القطاع املصريف 

فان البنوك  وبذلك ة حمليا ودوليا للعمالء وبدون حدود جغرافية،الذي يقدم كافة اخلدمات املالي
 3:الوظائف التالية بأداءالشاملة تقوم 

الوظائف التقليدية املعتادة للبنوك كقبول الودائع ومنح القروض، وأداء اخلدمات املصرفية  -1
، وحتصيل خطابات الضمان وإصداراملتعلقة بالنشاط التجاري كفتح االعتمادات املستندية، 

 الشيكات وإجراء التحويالت؛
الوظائف غري التقليدية اليت ظهرت نتيجة للتطورات املتالحقة يف البيئة االقتصادية احمليطة مثل  -2

املالية وخدمات التامني والنقل، تقييم املشروعات املطروحة للبيع، وإمكانية  األوراقالتعامل يف 

                                                 
 .60، ص 2000رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل، البنوك الشاملة وتطوير اجلهاز املصريف املصري، دار النهضة العربية، اإلسكندرية، مصر،  -1

2
 - Sophie Brana Michel Cazals- Pascal Kauffmann, "Economie Monétaire et Financière", 2

ème
 Edition, Dunod, 

Paris, 2003, P 110. 
 .08عبد اهلل خبابة ، مرجع سبق ذكره، ص  -بتصرف من: - 3
 .9 -8الطاهر هارون، نادية العقون، مرجع سبق ذكره، ص  -
 .09حممد زيدان، عبد القادر بريش، مرجع سبق ذكره، ص  -
صارف العربية، بريوت، حممود عبد العزيز، املصارف الشاملة واملنطقة العربية، من كتاب الصناعة املصرفية العربية وحتديات القرن الواحد والعشرين، احتاد امل -

 .233-232، ص 1997لبنان، 
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شار املايل للمستثمرين الراغبني يف شراء أصول وأسهم تلك امتالك أسهم فيها مع القيام بدور املست
 الشركات، والقيام بعمليات التأجري التمويلي والتمويل العقاري والتوريق.

املصرف الشامل  استراتيجية إتباعنرى أن توسيع جماالت العمل املصريف يف ظل  قويف ضوء ما سب
حتديد نوعية اخلدمات اجلديدة اليت تناسب ميكن أن حيقق العديد من املزايا التنافسية، بشرط 

 متخصصةاحتياجات األسواق والعمالء واليت ميكن أن يقدمها البنك، إىل جانب تأسيس إدارات 
 1إلدارة املخاطر، وميكن إجياز بعض مزايا البنوك الشاملة فيما يلي:

 عمل على أساس احلجم الكبري؛للحتقيق وفورات يف التكاليف  -1
يكلي ملكونات حمفظة القروض واالستثمارات مما يترتب عليه ختفيض املخاطر التنوع اهل -2

 االئتمانية؛
 املتعددة؛ األنشطةاالستفادة من تنوع اخلربات للعاملني يف هذه البنوك ذات  -3
قيامها بتقدمي تشكيلة شاملة من اخلدمات املالية، عن طريق توسيع سلسلة اخلدمات املصرفية  -4

 ابلة وتلبية االحتياجات املتنوعة للعمالء؛أساسا من أجل مق
 املالية. األوراقالقيام بدور فعال يف تشجيع وتنشيط سوق  -5
وبالتايل فإن التوجه حنو البنوك الشاملة من شأنه أن جيعل البنوك تواجه حتديات و متطلبات  

تطلبات عصر احلرية منظمة التجارة العاملية، و حترير جتارة اخلدمات املصرفية، ومقررات بازل، وم
االقتصادية، كما سيتيح للبنوك تقدمي تشكيلة شاملة من منتجات وخدمات مصرفية، و بالتايل 

 زيادة قدرهتا التنافسية.

 : تطوير اخلدمات املصرفيةاخلامساملطلب 
يف ظل التطورات والتحديات اليت يشهدها القطاع املصريف حتركت البنوك و املؤسسات 

اهات لتطوير جماالت نشاطها و اخلدمات املصرفية اليت تقدمها، وفيما يلي بعض املالية يف عدة اجت
 :األخريةاخلدمات املصرفية احلديثة اليت ظهرت يف اآلونة 

 التوريق املايل ) التسنيد(: -أوال
"جعل  الذي يعين noitSruceonoitكلمة "التوريق" تعريب ملصطلح اقتصادي حديث وهو 

صكوكا قابلة للتداول  -يف الفترة ما بني ثبوته يف الذمة وحلول أجله -لغريالدين املؤجل يف ذمة ا
                                                 

 . 165بتصرف من: مصطفى كمال السيد طايل، مرجع يبق ذكره، ص  -1
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، كما يعرف بأنه" حتويل الديون املصرفية غري السائلة إىل أوراق مالية سائلة 1يف سوق ثانوية"
، ويعرف كذلك على أنه األساليب الفنية اليت ميكن من 2وقابلة للتداول يف أسواق رأس املال"

األصول أو تغيري شكلها اخلارجي إىل أصول مالية وحبيث ميكن إعادة بيعها إىل خالهلا حتويل 
  3املستثمرين يف أسواق املال.

مما سبق فالتوريق يعرب عن عملية حتويل األصول غري السائلة مثل القروض واألصول األخرى إىل 
نات عينية أو مالية، إىل ضما تستندأوراق مالية قابلة للتداول يف أسواق رأس املال، وهي أوراق 

وهذا يوفر للبنوك وسيلة مالئمة لسد احتياجاهتا التمويلية، وتتميز باالستقرار والتكلفة املنخفضة 
 4واألجل الطويل، وقد حقق التوريق العديد من املزايا للبنوك، ومنها على سبيل املثال ما يلي:

تمويل حيث ميكن استخدامها ميثل التوريق وسيلة مستقرة ومتجددة للحصول على مصادر ال -1
لتحويل جمموعة كبرية من القروض نما فيها الرهونات العقارية والتجارية ومتحصالت بطاقات 

 االئتمان، وقروض املشروعات الصغرية وغريها إىل أوراق مالية قابلة للتداول؛
ونقل درجة متكني البنوك اليت حتتاج إىل رؤوس أموال من حتقيق ذلك من خالل توريق ديوهنا  -2

 خماطرها إىل مستويات أقل؛
تنمية إيرادات البنوك من الرسوم اليت تتقاضاها نظري حتويل مدفوعات خدمية القروض إىل  -3

حامل الورقة، كما ميكن أن حيصل البنك على هامش فائدة إضايف بأن تكون الفائدة على الورقة 
 أقل مما يتقاضاه البنك من املقترض األصلي.

من حتسني الرحبية وامليزانيات العامة هلا نما يتيحه من اجلزائرية لتوريق ميكن البنوك أن ا ونعتقد
 حتريك واستبعاد القروض اليت يتم توريقها من بنود امليزانية خالل فترة قصرية.

 املشتقات املالية:-ثانيا 
أو  حيث أهنا تعرب عن عقود تعترب املشتقات املالية أدوات استثمارية جديدة ومتنوعة،

مالية تتعلق باملستقبل وتشتق من األدوات املالية األساسية )األسهم والسندات  اتفاقيات
                                                 

، ص ص 2000، اجمللد العشرون، جانفي 229املصارف العربية، العدد  احتادالدين وبدائلها الشرعية يف البنوك اإلسالمية، جملة  حسن عبد العال، سندات -1
70-71. 

، ص 1997 ، اجمللد السابع عشر، فرباير194املصارف العربية، العدد  احتادعدنان اهلندي، التوريق... خطوة ضرورية لتطوير القطاع املايل العريب، جملة  -2
05. 

 . 27، ص 2010ردن، حممد أمحد عبد النيب، الرقابة املصرفية، الطبعة األوىل، زمزم ناشرون وموزعون، عمان، األ -3

 . 132ص مرجع سبق ذكره،بتصرف من: طارق طه،  -4
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تؤدي إىل حتويل املخاطر املرتبطة   التزاماتوالعمالت(، ويترتب على هذه العقود ظهور حقوق أو 
أن يرغب يف حتملها دون  أخرمن طرف ال يرغب يف حتملها إىل طرف  األساسيةاملالية  باألدوات

متتد عملية التحويل إىل األداة األساسية، وهذه العقود ال ميكن معرفة مقدارها الضمين أو التعاقدي 
، كما تعرف بأهنا 1يف قائمة املركز املايل للمستخدمني، لذلك يشار إليها بالعمليات خارج امليزانية

 .2عبارة عن عقود مالية تتعلق ببنود خارج امليزانية
ف املشتقات املالية بأهنا أدوات مالية يتم اشتقاقها من أصل نقدي وميكن وبالتايل ميكن تعري

شراؤها وبيعها وتداوهلا بطريقة مماثلة لألسهم أو أية أصول مالية اخرى، كما يعتمد تسعري وأداء 
املشتقات املالية بشكل كبري على األصل حمل التعاقد، وتسمح املشتقات للمستثمر بتحقيق 

 تمادا على أداء األصل موضوع العقد.مكاسب أو خسائر اع
من العقود املستقبلية، العقود اآلجلة، عقود املبادالت، عقود  ةاملاليوتتكون املشتقات 

 3اخليارات، وإعادة الشراء، باإلضافة إىل أدوات أخرى.
 ةأدااملال العاملية باعتبارها  أسواقوتربز أمهية املشتقات املالية نتيجة التقلبات الكبرية يف 

والعائد وأسعار الصرف وخماطر  األسعارهامة لتغطية املقترضني واملقرضني من خماطر تقلبات 
 4األزمات املالية، وبذلك فإن هذه األدوات تكتسب أمهيتها من اآليت:

احلد من املخاطر )التغطية(: حيث أن املشتقات املالية لديها القدرة على جتزئة املكونات  -1
وزيعها على الراغبني واملستعدين لتحمل كل عنصر من عناصرها وبأدىن املختلفة للمخاطرة وت

تكلفة ممكنة، وهذا يؤدي إىل تقليل إمجايل تكاليف املخاطرة وحتسني الكفاءة االقتصادية لألسواق 
 املالية؛

من األعمال غري  اإليراداتاملضاربة وحتقيق األرباح: تسهم املشتقات املالية يف زيادة جانب  -2
فية للبنوك عن طريق الصفقات مع العمالء يف أسواق املشتقات، وكذلك عن طريق االستفادة املصر

 من تقلبات أسعار السوق هلذه املشتقات.

                                                 
ردن، وىل، الدار املنهجية للنشر والتوزيع، عمان، األ، إدارة املشتقات املالية )مدخل نظري وتطبيقي متكامل(، الطبعة األوآخرون جليل كاظم مدلول العرضي -1

 .26، ص 2016
 .15، ص 2011وىل، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، حاكم الربيعي وآخرون، املشتقات املالية، الطبعة األ -2

   .86، ص 2014لنشر والتوزيع، عمان، األردن، عبد الكرمي أمحد قندوز، املشتقات املالية، الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق ل -3
 .158بتصرف من: أكرم حداد، مشهور هذلول، مرجع سبق ذكره، ص -4
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ويف ضوء السعي حنو زيادة القدرة التنافسية للبنوك يف الدول النامية ميكن هلذه البنوك البدء يف 
 أنشطتها االستثمارية مع ضرورة مراعاة ماالتعامل مع املشتقات بصورة تدرجيية وبالتوازي مع 

 1يلي:
 وجود تنظيم داخلي بالبنوك يسمح بقياس حجم املخاطر؛ -1
 وضع الضوابط الرقابية املالئمة؛ -2
 عن املعلومات املتعلقة بنشاطها يف املشتقات؛ اإلفصاحاحملاسبة و نمعايرياملالية  تاملؤسساالتزام  -3
ة لتيسري إمتام عمليات التسوية واملقاصة اخلاصة باملشتقات واليت توفري بيئة تكنولوجية متطور -4

 تتسم بالتعقيد؛
 توفري الكوادر البشرية املتخصصة يف تلك األدوات للبنوك واملؤسسات الرقابية. -5

 التأجري التمويلي:-ثالثا
الل من خالتمويل التأجريي تقوم البنوك حاليا بدور املستشار املايل واالقتصادي لعمليات 

الدراسات الالزمة له، ويعد هذا النشاط نوعا من التمويل العيين ألصحاب املشروعات اليت  إعداد
، ومن مث توفري السيولة للمشروع، ومن ناحية أخرى فإن هذا األصولاملال لشراء  لرأستفتقد 

ن ماهلا دو رأسالنشاط يساهم يف إدخال التكنولوجيا املتطورة للمنشآت اليت قد حيول ضعف 
االستعانة باآلالت واملعدات ذات التكنولوجيا املتقدمة، كما أن تكلفة التمويل بالتأجري التمويلي 

مثل التمويل العقاري، فضال عن أن املشروعات  األخرىقل عن تكاليف كثري من وسائل التمويل ت
قيمة  بالنسبة للضمانات، ويتمتع العميل بوفورات ضريبية حيث يتم خصم لتواجه نمتطلبات أق

إجيار األصل من الوعاء الضرييب له، وبذلك يعترب تأجري األصول بديال عن طرح أسهم جديدة 
 2للشركة أو البحث عن شركاء جدد.

حيث يقسم املشرع الفرنسي التمويل التأجريي إىل قسمني مها التمويل التأجريي 
للمنقوالت بأنه كل للمنقوالت والتمويل التأجريي للعقارات، حيث يعرف التمويل التأجريي 

عمليات اإلجيار لسلع جتهيزية، أدوات إنتاج اشتريت لغرض اإلجيار بواسطة مؤسسات تبقى مالكة 
هلا، عندما متنح هذه العمليات بصرف النظر عن طبيعتها، وللمستأجر إمكانية اكتساب كل أو 
                                                 

   .85بتصرف من: عبد الكرمي أمحد قندوز، مرجع سبق ذكره، ص  -1
، ص 2009األردن،  ،للنشر والتوزيع، عمان الواقع والتطبيقات العملية، الطبعة األوىل، دار صفاء :بتصرف من: صادق راشد الشمري، إدارة املصارف 2-

52-54. 
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وعة، باعتبارها جزء من السلع املؤجرة يف مقابل سعر مناسب يأخذ يف احلسبان األقساط املدف
للعقارات بأنه كل العمليات اليت بواسطتها تؤجر مؤسسة  أجرة، كما يعرف التمويل التأجريي

عقارات ذات استخدام مهين مشتراة هلا أو مبنية حلساهبا، عندما تسمح هذه العملية بصرف النظر 
عند هناية  عن طبيعتها، للمستأجرين أن يصبحوا مالكني لكل أو جلزء من العقارات املؤجرة

اإلجيار، سواء عن طريق التنازل تنفيذا لوعد منفرد بالبيع، أو باكتساب مباشر أو غري مباشر 
حلقوق امللكية على األرض اليت أقيمت عليها املباين املؤجرة، أو عن طريق متويل احلق الكامل 

 1مللكية املنشآت املقامة على أرض تنتمي للمستأجر.
هو عالقة متويلية تقام بني ثالثة أطراف وهي املؤسسة املؤجرة  يالتمويل التأجريوبالتايل ف

)البنك( واملؤسسة املستأجرة، واملؤسسة املوردة لألصل، حيث تقوم املؤسسة املستأجرة باختيار 
األصل الذي تريده لدى املورد، مث تقوم املؤسسة املؤجرة بإجراءات شراء هذا األصل من املؤسسة 

نه بالكامل مث تقوم بتقدميه إىل املستأجر على سبيل اإلجيار، حيث ميكن املوردة، حيث تدفع مث
 استعمال التمويل التأجريي يف تأجري املباين، األراضي واملعدات واآلالت.

وقد دخلت البنوك إىل هذا اجملال من جماالت التمويل لتعزيز دورها يف دعم التنمية ومواجهة 
الية املختلفة، وقد سامهت البنوك يف إنشاء شركات احتياجات املشروعات إىل األصول الرأمس

التمويل التأجريي وقدمت هلا التمويل، حبيث زادت أمهية هذه العمليات يف األسواق املالية 
 2املتقدمة، حيث حيقق التمويل التأجريي عدة مزايا لعل من أمهها:

وهو ما ال يتوافر  %100بنسبة بالنسبة للمستأجر فإنه يقدم له متويل لقيمة األصول الرأمسالية  -1
عادة يف أساليب التمويل التقليدية، وهبذا يتحقق له احلصول على األصول املطلوبة مع ختفيف 

 األعباء على املوارد املالية للمستأجر؛
يسمح للمستأجر بتمويل ذي تكلفة مناسبة أخذا يف االعتبار أن املؤجر يتمتع نمزايا تؤدي إىل  -2

ار منها أن القيمة االستهالكية لألصل يف هناية عمره اإلنتاجي تؤخذ يف االعتبار ختفيض قيمة اإلجي

                                                 
بسطيف، ورقة  BCRليلى قطاف، سعيدة بوسعدة، االئتمان اإلجياري كطريقة حديثة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة مع دراسة تطبيقية ملؤسسة  -1

طوير دورها يف االقتصاديات املغاربية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية عمل مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وت
  .457، ص 2003ماي  28-25وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، أيام 

 . 182إبراهيم خمتار، بنوك مصر يف ظل عا م متغري ومتنافس، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، دون سنة نشر، ص  -2
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عند حتديد املعامل الذي حيسب على أساسه اإلجيار، كما أنه يتمتع نميزة خصم أقساط االستهالك 
 لآلالت املشتراة من الوعاء اخلاضع للضريبة؛

اله بعوائد مناسبة وبضمان كاف نتيجة بالنسبة للمؤجر املمول يوفر له جماال الستثمار أمو -3
ملكية األصول موضوع التمويل، باإلضافة إىل االستفادة من خصم قيمة استهالك األصول اليت 

 ميوهلا من الوعاء اخلاضع للضريبة. 

 التمويل العقاري: -رابعا 
قيق يف تقدمي القروض العقارية لألفراد، مما أدى إىل حت األخريةسامهت البنوك يف الفترة 

الرواج املنشود يف سوق العقارات بتفعيل جانب الطلب، ومنح دعم خاص لفئة حمدودي الدخل، 
هذا إىل جانب املزايا اليت حيققها هذا النوع من التمويل للبنوك ذاهتا من خالل ضمان تدوير أمواهلا 

العقارية اليت  بصورة أسرع، وحتسني املراكز املالية للبنوك بعد حتصيلها ملستحقاهتا لدى الشركات
 جيابية على سوق رأس املال.نعكاسات اإلتعرضت لإلعسار املايل يف فترات سابقة، فضال عن اال

 استخدام التكنولوجيا يف جمال تقدمي اخلدمات املصرفية: -خامسا
حترص البنوك حاليا على مواكبة التطورات التكنولوجية وتطبيقاهتا املصرفية، وقد اختذت 

 1كاال متعددة منها على سبيل املثال:عملية التطوير أش
من أهم مظاهر التقدم يف تقدمي اخلدمات املصرفية هي التوسع الكبري يف استخدام أجهزة  -1

احملاسبية التقليدية مع ربطها باملركز الرئيسي، حيث أدى إىل السرعة  باألعمالاحلاسب اآليل للقيام 
، وقد أدى هذا أيضا إىل مواكبة التزايد الكبري يف يف تقدمي اخلدمات وتقليل األعباء البريوقراطية

حجم املعامالت املالية، ما ميكن للعميل معرفة رصيده وجمموع وتفاصيل مسحوباته وتوارخيها، 
وإمكانية حصوله على خدمات يف أي فرع من فروع البنك املرتبطة بشبكة اتصاالته بغض النظر 

 عن الفرع املفتوح به احلساب.
اآللية هي جمموعة من املكونات اإللكترونية املترابطة تستقبل وختزن حقائق خام فاحلاسبات   

هي البيانات وفقا لتعليمات تشغيلية معينة خمزنة مسبقا يف الربامج، وتقوم بالعديد من املعاجلات 
 ؛احلسابية واملنطقية وتقدمي نتائج تلك املعامالت يف صورة قابلة لالستخدام

                                                 
 .  16لدين، مرجع سبق ذكره، ص ريهام صالح ا -1
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ات بالبنوك عن طريق إنشاء مراكز حاسبات آلية متقدمة توفر معلومات ميكنة نظم املعلوم -2
القرارات الفورية على أسس علمية،  اختاذمتكاملة، هبدف مساعدة اإلدارة العليا بالبنك على 

 ؛وإمدادها نمعلومات مالية دورية
إدخال خدمة التحصيل اإللكتروين للشيكات وهي خدمة متميزة تعمل على اختصار مدة  -3

 ؛تسوية املقاصة للشيكات بني البنوك مما يؤدي إىل ختفيض تكلفة املعامالت املالية
السعي حنو استخدام أسلوب متطور حلفظ الوثائق واملستندات وخاصة الشيكات وشهادات  -4

لكتروين ويقوم على أساس تسجيل االستثمار وشهادات االدخار، ويطلق عليه نظام األرشيف اإل
من مساحة  %99املستندات على أسطوانة ليزر صغرية احلجم، مما يوفر حوايل هذه الوثائق وتلك 

 التخزين ويؤدي إىل محايتها من خماطر احلريق والسرقة.
واضحة ورسالة حمددة  استراتيجيةأما على مستوى الدول النامية فمن الضروري تبين 

يت يتيحها هذا التطور على املنافسة، واالستفادة بصورة كاملة من الفرص ال القدرةقوامها 
التكنولوجي على املستوى العاملي، وبذلك ميكن زيادة القدرة التنافسية للبنوك من خالل توفري 

 الوقت واجلهد، وتقليل التكلفة املتعلقة بتقدمي اخلدمة املصرفية.

 تقدمي اخلدمات املصرفية اإللكترونية: -سادسا
توزيعها تطورات سريعة سامهت لقد شهدت املنتجات واخلدمات املصرفية وقنوات 

لكترونية، وكان ذلك نتيجة التقدم اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات بدورها يف انتشار نظم الدفع اإل
لكترونية، وقد ساعدت تلك التطورات يف هتيئة البنوك لالستفادة من هذا التقدم وظهور التجارة اإل

لكترونية، ومن أهم ما يسمى بالبنوك اإل يف تقدمي منتجات وخدمات حديثة يف نطاق التكنولوجي
 1يلي: هذه اخلدمات ما

بطاقات -Credit Cardsاالئتمان ومن أهم أنواعها بطاقات  لكترونية:بطاقات الدفع اإل -1
 ؛Debit Cards اخلصم

                                                 
 .299إبراهيم عبد اهلل عبد الرؤوف حممد، مرجع سبق ذكره، ص  -بتصرف من:  -1
 .68-67مصطفى كمال السيد طايل، مرجع سبق ذكره، ص  -
 .18، ص 2003عمان، األردن،  زياد رمضان، حمفوظ أمحد جودة، االجتاهات املعاصرة يف إدارة البنوك، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، -
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وحدات الصراف اليت تتم من خالل قنوات التوزيع اإللكترونية )اخلدمات املصرفية عن بعد:  -2
ساعة نما فيها أيام  24حيث يتم تقدمي اخلدمة بشكل سريع ومتميز على مدار  ((ATMاآليل )

 1العطالت وبذلك يتوفر الوقت واجلهد للعميل وأيضا ملوظفي البنك؛
وهي خدمة تتيح للعميل فرصة االطالع على حساباته طوال اليوم،  خدمة الصريفة بالتليفون: -3

ار الصرف والفائدة على الودائع، وفتح احلسابات ومعرفة رصيده داخل البنك، والتعرف على أسع
 وكل ذلك من خالل اهلاتف؛

وتسمح هذه اخلدمة للعميل باالتصال حبسابه عن طريق التليفون  خدمة البنك احملمول: -4
احملمول، واحلصول على بعض اخلدمات املصرفية حيث مت االتفاق مع منظمة الفيزا العاملية 

تربط بني عا م البنوك وتكنولوجيا التليفون  ائتمانيةإصدار بطاقة وشركات خدمات احملمول على 
 احملمول ويطلق علي هذه البطاقة اجلديدة "موجا فيزا"؛

اليت تعد نمثابة  Internet نترنتمع انتشار األ نترنت:تقدمي اخلدمات املصرفية عرب شبكة األ -5
وجود وحدة مركزية هلا، ويتم  دونشبكة عاملية كربى تربط جمموعة من شبكات احلاسبات اآللية 

الدخول عليها والتعامل معها من خالل برامج إجرائية معينة، والتقدم التكنولوجي يف اخلدمات 
اليت نتج عنها البنوك االفتراضية  E-Banking املصرفية أدى إىل ظهور ما يسمى بالبنوك اإللكترونية

حيث متتاز اخلدمة املصرفية ، (Home Banking) البنوك املنزلية، (I-Banking )بنوك اإلنترنت
خدمة يف متناول اليد، ومرحية للعمالء، وتتوفر طوال اليوم،  2املقدمة عرب شبكة األنترنت بأهنا:

 إضافة غلى اخنفاض تكلفتها على املصارف.
فالبنوك اإللكترونية تقدم خدمات مصرفية متنوعة دون توقف ودون عمالة بشرية 

ساعة( ومكانيا )حمليا  24آللية ذات مدى متسع زمنيا )خدمات ملدة باستخدام احلاسبات ا
ضامنة بذلك سرعة فائقة يف تنفيذ العمليات مهما كان بعد املسافة، وبتكلفة منخفضة  ،ودوليا(

مستخدمة يف ذلك آالت الصرف الذايت )البطاقات  3،وبطريقة آمنة وعلى مدار اليوم واألسبوع
 البالستيكية(.

                                                 
1
- Pierre-Charles Pupion, Economie et Gestion Bancaires, Dunod, Paris, 1999, P 25.   

راسة مات احملاسبية )دإناس فخري حممد أبو بكر عكر، أثر تقدمي اخلدمات املصرفية عرب األنترنت على العمل املصريف وتقييم الرقابة االمنية على أنظمة املعلو -2
 . 19، ص 2004/2005، جامعة الريموك، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، األردن، ملصارف األردنية(، رسالة ماجسترياستطالعية على ا

وزيع، عني مليلة، حممد منصف تطار، "النظام املصريف اجلزائري والصريفة االلكترونية"، جملة العلوم اإلنسانية، دار اهلدى للطبع والنشر والت -بتصرف من:  - 3
 .89، ص 2002، 02جامعة بسكرة، اجلزائر، العدد 
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 1كترونية أو الصريفة اإللكترونية عدة مزايا نذكر منها:وللبنوك اإلل
   إزالة احلواجز الزمانية واملكانية حبيث ميكن القيام بأي عملية من أي مكان أو من البيت -

 وخالل أيام األسبوع وعلى طول ساعات اليوم.
 كما أن رقعة اخلدمات املعروضة تعترب واسعة. -

نترنت، فهي أحدث أسلوب للعمل املصريف حيث متثل ألأما البنوك االفتراضية أو بنوك ا
بنوكا وفرت على نفسها مصاريف العقارات واملستخدمني بإنشاء مباشرة  بنكا عرب اإلنترنت، أو 

نترنت وتقدم اخلدمات املصرفية املتنوعة باستخدام بنوكا أرضية وقامت بإنشاء مواقع هلا يف األ
وبواسطة البنوك االفتراضية تتم  ،شيك ممغنط وغريها أحدث التكنولوجيات يف وسائل الدفع من

بل تتم التسوية آليا بني حسابات  ،نترنت دون استخدام النقد العيينعمليات البيع أو الشراء عرب األ
 املتعاملني عرب املوقع.

 2:وتتخذ املواقع اليت تنشئها البنوك عرب األنترنت ثالثة أشكال هي
 / املوقع املعلومايت: أ

املرتبطة مباشرة منتجاته عرضا تسويقيا لرباجمه وخدماته ويكتفي البنك بتقدمي وفيه 
، والتقنيات اجلديدة يف البنك دون قيامه بإمتام هذه باحلضور الفعلي للعميل املرتقب إىل فرع البنك

حيث يعترب املوقع املعلومايت املستوى األساسي للبنوك اإللكترونية أو نترنت، العمليات عرب األ
 لتواجد البسيط على الشبكة. ا

 / املوقع التفاعلي أو االتصايل: ب
ويسمح هذا املوقع بنوع من التبادل االتصايل بني البنك وعمالئه كالربيد اإللكتروين وتعبئة 

، أي أن هذا املوقع يفتح قناة اتصال بني البنك وعمالئه من خالل طلبات أو مناذج على اخلط
(، وهو يعترب املستوى املتوسط حيث ميكن للعميل إرسال E-mail)تبادل الرسائل اإللكترونية 

الربيد اإللكتروين واالطالع على احلسابات وتعبئة طلبات، مثل طلب دفتر شيكات أو تبديل بطاقة 
 أو غري ذلك.

                                                 
 .15، ص 2005منري اجلنبيهي، ممدوح اجلنبيهي، البنوك اإللكترونية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، - 1

، ص 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، حممود حممد أبو فروة، اخلدمات البنكية اإللكترونية عرب االنترنت، الطبعة األوىل،  -بتصرف من: - 2
23. 

 .40، ص2006لبنان، ، زهري بشنق، العمليات املالية املصرفية اإللكترونية، دون دار نشر، بريوت -
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 : أو التنفيذي / املوقع التباديلج
الع على احلساب، طإوهو املوقع الذي يسمح فيه بالقيام بالعمليات البنكية املختلفة من 

، وهذا طلب إجراء حتويالت، التسديد اإللكتروين للفواتري وإجراء كافة اخلدمات االستعالمية
النوع هو الذي يطلق عليه اسم البنك اإللكتروين، و هو املستوى العايل حيث ميارس البنك معظم 

لية ملواجهة خماطر هذا نشاطه وخدماته بصورة إلكترونية، األمر الذي يتطلب توفري أنظمة محاية عا
 املوقع.

باإلضافة إىل املواقع الثالثة السابقة اليت تعتمد عليها املصارف يف عرض خدماهتا املصرفية عرب 
موقع األنترنت، هناك من أضاف موقعا رابعا نظرا ألن بعض املصارف تعتمده، ويتمثل يف 

بالعميل، وتعرض املصارف من خالله  ألنه يعترب أكثر املواقع احتكاكا اخلدمات املصرفية املتقدمة
  1اخلدمات التالية:

 تقدمي خمتلف االستشارات الالزمة للعميل على حسب حالته وحاجته؛ 

 تقدمي خدمات دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع املختلفة للعميل؛ 

 توجيه العميل لفرص االستثمار املختلفة املوجودة يف السوق؛ 

 ل القائمة.مراقبة وتوجيه مشاريع العمي 
  2نترنت فوائد ومزايا أمهها:ويوفر البنك عرب األ

 ؛سرعة تنفيذ العمليات بأقل تكلفة وأقل زمن -
 ؛تأمني املبالغ النقدية من الضياع والسرقة -
 ؛لكترونية اإلعالنية عن اخلدمات املصرفيةشكل بسيط من أشكال النشرات اإل -
 ؛لدى املصارفإمداد العمالء بطريقة التأكد من أرصدهتم  -
 تقدمي طريقة دفع العمالء للكمبياالت املسحوبة عليهم إلكترونيا. -

                                                 
بعد، أطروحة دكتوراه يف العلوم  مساح ميهوب، أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على األداء التجاري واملايل للمصارف الفرنسية حالة نشاط البنك عن -1

 .79، ص 2014-2013، اجلزائر، 2كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة االقتصادية، 
، 04ة، اجلزائر، العدد جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خضري، بسكر ،حممد سحنون، "النظام املصريف بني النقود الورقية والنقود اآللية" -بتصرف من:- 2

 .73، ص 2003ماي 
ملتقى املنظومة املصرفية يف األلفية ورقة عمل مقدمة ضمن  عباس بلفاطمي، "املتطلبات الالزمة إلقامة وسائل الدفع اإللكتروين على مستوى القطاع املصريف"، -

 .08، ص  2005/ 07/06-06لتسيري، جامعة جيجل، اجلزائر، أيام الثالثة: منافسة، خماطر وتقنيات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ا
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والبنوك املنزلية تقوم باخلدمات املصرفية وبنفس الطريقة املستعملة يف البنوك اإللكترونية أو 
نترنت، فقط يكون احلاسب الشخصي للعميل املوجود يف املنزل مربوطا باحلاسب اآليل بنوك األ
  .ن خالل وسائط االتصال )كشبكة اخلطوط اهلاتفية(للبنك م

 حيث ميكن إعطاء شكل يوضح ذلك.
 : عملية االتصال للبنوك املنزلية (04)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .173، ص2000 مصر، طارق طه، إدارة البنوك ونظم املعلومات املصرفية، احلرمني للكمبيوتر، اإلسكندرية، املصدر:
ملنزلية فإن العميل ميكنه القيام بعملية الشراء من املتاجر الكربى ذات باإلضافة إىل البنوك ا

 نآالت الصرف الذايت باستخدام بطاقات ذات قيمة معينة، حيث يتم خصم مبلغ املشتريات م
 حسابه، وإضافته إىل حساب املتجر.

 فالتطورات السريعة اليت شهدها االقتصاد االفتراضي، وانتشار األعمال اإللكترونية
ويف نطاقها ظهرت العديد من املفاهيم كالبنوك اخللوية  Wirelss E-Businessالالسلكية 

Mobile Banking  وتقوم هاته البنوك على تقدمي اخلدمات املصرفية للعمالء يف أي وقت ويف أي
وهذا جتنبا لطوابري االنتظار، وتشمل اخلدمات املصرفية املزودة عرب اهلواتف اخللوية،  مكان
مات املعلوماتية واالستفسار عن األرصدة وأي معلومات يطلبها العميل واالطالع على عرض اخلد

البنوك ومعرفة أسعار الصرف الفورية ومعدالت الفائدة والقيام بعمليات التغطية واملضاربة 
 واملراجحة يف أسواق الصرف اآلجلة واالستعالم بشأن القروض ومتويل االستثمارات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهاز حتويل جهاز حتويل

 جهاز تحويل
 

شاشة احلاسب الشخصي 
 للعميل )ب(

شاشة احلاسب الشخصي 
 للعميل )أ (

 احلسب اآليل املركزي 
للبنك)احلاسب  

البيانات على هيئة  المضيف(
 إشارات رقمية

Digital Signals 
Signals 

 قنوات اتصال
Communication Channels 

البيانات على هيئة 
 إشارات رقمية

Digital 
Signals 
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 1يف جمال اخلدمات املصرفية مزايا وفرصا عديدة أبرزها: اخللويةجهزة ويتيح استخدام األ

فعالية إدارة الوقت وحتديدا يف نقل املعطيات للزبائن يف كل وقت ودون الوقوع يف منزلقات  -
 ؛التأخري

، إذ تتيح اهلواتف Personalized Serviceحتقيق شخصية اخلدمات واالهتمام بشخص العميل  -
 ؛مباشرا بني اخلدمة ومتلقيها وهو ما يتيح شعورا مميزا لدى العميل بأنه حمط اهتماماخللوية ربطا 

حيث ميكن االعتماد على الوسائط اخللوية يف جتاوز  Productivityاإلنتاجية وفعالية األداء  -
 ؛معيقات اإلنتاج واألداء يف أوقات الضغط وأوقات التواجد خارج بيئة العمل

وهذا يعتمد على نطاق التطبيق ومدى  Lower Administrative Costية خفض التكلفة اإلدار -
 ؛فعالية االستفادة من التقنيات احلديثة

 ؛توفري قاعدة بيانات خلفية خادمة لألعمال يف كل وقت ويف كل مكان -
 ؛سهولة االستخدام قياسا باألجهزة التقنية األخرى -
 خدمات يف أسواق مفتوحة. مما يتيح تقدمي Locationإلغاء فكرة املوقع  -

ومن املتوقع أن تشهد الفترة القادمة إقباال من جانب مجيع البنوك لنقل تعامالهتا إىل شبكة 
نترنت واالستغناء عن فكرة إقامة فروع جديدة هلا، مما سيمنحها قدرات تنافسية جديدة جلذب األ

 عمالء جدد كان من الصعب الوصول إليهم بالطرق التقليدية.
دمي خدمة احلواالت السريعة مع أكرب البنوك وشركات الصرافة باستخدام نقل األموال تق -6

 .إلكترونيا
وهي شبكة  Swiftإدخال نظام التحويالت اإللكترونية لألرصدة النقدية عن طريق شبكة  -7

، عرب احلدود بسرعة ودقة كبرية األموالاتصاالت دولية تستخدم يف العديد من اجملاالت مثل حتويل 
 2كما ختدم عمليات التبادل اإللكتروين للبيانات.

اخلدمات املصرفية اإللكترونية السابق اإلشارة إليها ظهر التوقيع  وانتشاروإزاء ظهور 
اإللكتروين كنتيجة حتمية لضرورة توثيق املستندات املتداولة عرب احلاسب اآليل وإضفاء الرمسية 

ة إلكترونية توضع على احملرر اإللكتروين، وتدل تلك التوقيع اإللكتروين عن بصم ويعربعليها، 

                                                 
1
-Mamadou N'dao, Manuel des Techniques Bancaires et Financières, éditions SEFI, Paris, France, 2008, P 154.  

ملصريف"، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية حممد زيدان، "اآلثار املتوقعة من انضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية على اجلهاز ا - 2
 .132، ص 2004، 03والتجارية وعلوم التسيري، سطيف، اجلزائر، العدد 
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البصمة على اتصال منطقي بني شخص معني وبني مستند إلكتروين معني على وجه يدل على هوية 
   هذا الشخص وعلى قبوله نمحتوى هذا املستند.  
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 :الثاينخالصة الفصل   

ات اليت تعد نمثابة حتديات تواجه القطاع يهدف هذا الفصل إىل عرض أهم املستجد
، واليت فرضت بطبيعتها ضرورة إجراء تقومي شامل البيئة املصرفية اجلديدةاملصريف حاليا يف ظل 

وموضوعي ألداء ذلك القطاع يف سبيل تطويره ملواجهة هذه التحديات، وحتقيقا هلذا اهلدف قد 
مثل تطبيق اتفاقية حترير جتارة  اجلزائري تناول الفصل التحديات اليت تواجه القطاع املصريف

اخلدمات املالية، وما فرضه ذلك من زيادة املنافسة املصرفية مع البنوك األجنبية، وااللتزام نمتطلبات 
وما فرضته من قواعد مشددة هبدف الوصول إىل رقابة داخلية  IIجلنة بازل وعرض اتفاقية بازل 

اليت جاءت لتعزيز الصالبة املالية للنظام املصريف ورفع  IIIزل واتفاقية با وخارجية عالية الكفاءة،
إىل أدائه نما يضمن مواجهته لألزمات، كما تشدد الرقابة عليه لزيادة مستوى إفصاحه وشفافيته، 

جانب انتشار عمليات غسيل األموال وما فرضته من ضغوط وحتديات تواجه البنوك تتمثل يف 
، باعتبارها أخطر  أنواع اجلرائم املالية املنظمة افحة هذه العملياتاملناسبة ملك اإلجراءاتاختاذ 
، االستراتيجيةعرض جمموعة أخرى من التحديات مثل ظهور التكتالت الدولية والتحالفات  وأخريا

والشركات متعددة اجلنسيات وما فرضته من حتديات تتمثل يف ضرورة التعامل مع تلك الكيانات 
 الضخمة.

يف اجلزائري التحديات تطرقنا إىل االجتاهات احلديثة للقطاع املصريف وملواجهة هذه 
جديدة هتدف إىل التكيف مع هذه التحديات من جهة،  استراتيجيةمواجهتها وتشمل دوره يف تبين 

، مثل التوجه حنو االندماج املصريف لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة القدرة التنافسية من جهة أخرى
رية يف ظل البيئة املصرفية اجلديدة، من خالل حتقيق حجم اقتصادي معني للوحدة للبنوك اجلزائ

املصرفية لزيادة كفاءهتا وحتقيق منو سريع، واستمرار للكيان املصريف اجلزائري يف السوق العاملي، 
حيث سينتج عن هذا االندماج قوة اقتصادية متصاعدة، تؤدي إىل نتائج وتطورات اقتصادية ينتج 

فورات اقتصادية تتمثل يف زيادة اإلنتاجية وارتفاع مستويات الكيان املصريف، واالجتاه حنو عنها و
حتقيق اجلودة الشاملة اليت أصبحت مطلبا هاما من أجل حتقيق املزيد من السرعة والفعالية، وحتقيق 

ك املزايا التطوير والتحسني واالبتكار، واإلجناز لتحسني القدرات حنو التحول إىل بنك شامل، ميل
التنافسية اليت تؤهله لقيادة السوق املصرفية، واالجتاه حنو العاملية، وهذا لن ينبين إال على االلتزام 
نمعايري اجلودة الشاملة يف البنوك اجلزائرية، وإعادة هندسة العمل املصريف على أسس تتماشى 
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ئرية باتفاقيات مدروسة بغرض وظروف البيئة املصرفية احلالية، واالجتاه حنو خصخصة البنوك اجلزا
تطويرها وتنويع نشاطها خلدمة عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، سوف حيقق الصاحل العام يف 
ظل رقابة فعالة من بنك اجلزائر ملتابعة اخلطط املستهدفة لتحقيق التطوير يف هذه البنوك، مع 

صرفية احلديثة مثل التوريق، املشتقات ضرورة تطوير اخلدمات املصرفية وذلك بتقدمي اخلدمات امل
املالية، التأجري التمويلي، والتمويل العقاري، باإلضافة إىل استخدام التكنولوجيا يف جمال تقدمي 
اخلدمات املصرفية، وتقدمي خمتلف اخلدمات املصرفية اإللكترونية بغرض ختفيض تكاليف التشغيل 

والدقة يف إجناز العمل، وبالتايل التحول إىل ما يعرف داخل البنوك اجلزائرية وزيادة سرعة األداء 
بالبنوك اإللكترونية اليت تقوم بتقدمي نطاق واسع ومتنوع من املنتجات واخلدمات املصرفية لعدد 
كبري من العمالء من خالل قنوات التوزيع اإللكترونية اليت تتيح للعمالء احلصول على نفس 

وفرها البنوك التقليدية دون احلاجة لتواجدهم بالفروع، وهذا ما املنتجات واخلدمات املصرفية اليت ت
يطلق عليه البنوك االفتراضية وهي البنوك اليت تقدم كافة اخلدمات واملنتجات املصرفية للعمالء من 

 خالل شبكة األنترنت، دون أن يكون هلا تواجد فعلي.
تيح له تحتديث وتأهيل ات سياسات واستراتيجيلذا فالقطاع املصريف اجلزائري حباجة إىل 

واليت أثرت  البيئة املصرفية اجلديدةالقدرة على مواكبة هذه التطورات والتحديات اليت أفرزهتا 
حيث جيب أن تشمل مجيع اجلوانب، اإلدارية والتنظيمية بشكل كبري على الصناعة املصرفية، 

 ملوايل.وهذا ما سنتطرق إليه يف الفصل اوالبشرية والوظيفية والقانونية، 
   

 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 



 

 
 الثالثالفصل 

ستراتيجيات تأهيل إسياسات و 
 املؤسسات املصرفية اجلزائرية

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 متهيد
 ماهية تأهيل البنوك؛ املبحث األول:
العوامل املؤثرة يف تأهيل املؤسسات املصرفية  املبحث الثاين:

 اجلزائرية؛
سياسات واستراتيجيات تأهيل املؤسسات  املبحث الثالث:

 املصرفية اجلزائرية.
  خالصة الفصل الثالث
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 :متهيد
واملصرفية وحترير اخلدمات املالية  من عوملة النشاط املصريف أمام املتغريات العاملية 

والتطورات التكنولوجية املتالحقة، والتغريات االقتصادية اليت تعيشها اجلزائر لالندماج يف حركية 
إىل املنظمة العاملية للتجارة وتوقيع اتفاقيات شراكه  االنضماممن خالل ترتيبات  االقتصاد الدويل،

تطوير اخلدمات املصرفية ، وجدت املؤسسات املصرفية نفسها أمام ضرورة األورويبمع االحتاد 
من أجل زيادة وتطوير القدرة التنافسية  ،ومواكبة التطورات التكنولوجية يف جمال الصناعة املصرفية

هلا يف ظل املنا، االقتصادي اجلديد، وهذا لن يكون إال من خالل عملية تأهيل فعالة هلا يف كافة 
 جوانبها.

وأهم ر أي تأهيل القطاع املصريف، سنتناول حتسني وتطوي ومن خالل الفصل التايل 
وذلك من خالل حماور السياسات واالستراتيجيات املعتمدة من أجل تأهيل هذه املؤسسات 

 أساسية تتناول: 

 تأهيل البنوك؛ماهية  املبحث األول:
 ؛العوامل املؤثرة يف تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية املبحث الثاين:

 .   اتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائريةسياسات واستر املبحث الثالث:
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 تأهيل البنوكاملبحث األول: ماهية 
إن سياسة تأهيل البنوك عملية ضرورية وحتمية خاصة بعد سياسات اإلصالح االقتصادي 
اليت ميزت املرحلة األخرية، فال بد من إصالح اجلهاز املصريف الذي سيقود مثل هذه اإلصالحات 

 عتمدة ومتويلها ككل. امل

 البنوك تأهيلبرنامج  تعريف املطلب األول:
من أجل أن تصبح قادرة على املنافسة من ناحية جودة اخلدمات  البنوكالتأهيل يعين تطوير 

وبالتايل  ،1ميزة تنافسيةأو الكفاءة الداخلية يف استخدام مواردها، حىت تضمن شروط البقاء وحتقيق 
 2فإن التأهيل يعين:

على مواجهة وضعها الصعب  البنوكالتنافسية، واليت أصبحت عاملية، ومعىن ذلك هو مساعدة  -
 من ناحية اجلودة والكفاءة يف التسيري وعدم تركها تواجه مصريها لوحدها.

وكذا إنشاء منطقة حرة مع  ،الواقع أن اجلزائر مقبلة على االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة
القيام بإصالح احمليط )حميط  البنوكهذان األمران أصبحا ضروريني مما يتطلب على  االحتاد األوريب،

وهذا ما يستدعي أيضا إعادة النظر يف دور الدولة  ،نقي، مشجع، ومستضيف لالستثمار األجنيب(
 يف امليدان االقتصادي.

ما زال يتسم هذه اإلشكالية املطروحة على احلكومة اجلزائرية، خاصة وأن التسيري االقتصادي 
بالنسبة للبنوك العوملة حتديات ن حيث أ ،بالبريوقراطية واالحتكار، وهذا ما يتناىف واقتصاد السوق

 3:تتمثل
 ألغاء احلواجز احلمائية اليت كانت تضعها الدول أو حىت املؤسسات؛ -
مام البنوك رفع درجة التنافسية يف عمل البنوك إىل حد جيعلها غري قابلة لالستمرار أو الصمود أ -

 األجنبية؛
                                                 

ختصص اقتصاد، جامعة  حسني حيي، قياس فعالية برنامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف دول املغرب العريب، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، -1
 .6، ص 2013-2012أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 

تأهيل املؤسسة كمال رزيق، عمار أبو زعرور، "التصحيح اهليكلي وآثاره على املؤسسة االقتصادية يف اجلزائر"، ورقة عمل مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول  -2
-29القتصادية العاملية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة سطيف، اجلزائر، أيام االقتصادية وتعظيم مكاسب االندماج يف احلركية ا

 .76، ص2001أكتوبر 30
-27ة، خالل الفترة املؤمتر العلمي إدارة منظمات األعمال: التحديات العاملية املعاصرعبد احلليم غريب، تفعيل أداء البنوك اإلسالمية يف ظل اقتصاد املعرفة،  -3

، 2014 ،ثجبامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن، منشورات مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، اجلزء الثال 2009أفريل  29
 .173ص 
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تفعيل هوامش األرباح ملختلف أنواع العمليات املصرفية، وإذا كانت هذه اهلوامش الضامن يف  -
 املاضي الستمرار هذه البنوك، فإن األمر يصبح اآلن موضوع حتد كبري؛

ات، مما ضعف إمكانية الكثري من البنوك يف االستجابة ملتطلبات التأهيل اليت تفرضها ثورة املعلوم -
  سيؤثر على أعماهلا.

 أوال: تعريف تأهيل البنوك
إن عوملة املنافسة وتنوع األسواق وجتديد املنتوجات وتطبيق التكنولوجيا احلديثة، قد غريت 
من حمددات املنافسة على املستوى الدويل، فاملنافسة اآلن ال تقتصر على مستوى تكلفة عوامل 

مدى ضغط و تتعداها إىل األمور املتعلقة بنوعية هيكل البنوك اإلنتاج وتوفري املواد األولية، بل
املنافسة على الكفاءات والقدرات التنظيمية والتقنية للبنوك يف االستجابة السريعة لطلبات العمالء 

، وبالتايل يف ظل التغريات املصرفية ديد داخل البنوكجفعالية مصادر الت، ووالتغريات احلاصلة فيها
ة املصرفية، وجدت البنوك نفسها حباجة إىل عملية تأهيل حىت تسطيع تزويد اجلديدة والعومل

عمالئها خبدمات أكثر كفاءة وفعالية من املنافسني اآلخرين يف السوق احمللية والدولية، حيث 
يعرف التأهيل بأنه "عبارة عن جمموعة من اإلجراءات والتدابري هتدف إىل حتسني وترقية فعالية أداء 

 .   1ى مستوى منافسيها الرائدين يف السوق املصرفية"البنوك عل
املصرفية حتدي السنوات القادمة للعوملة الصناعية ترى بأن منظمة األمم املتحدة للتنمية  أما
وكيفية دعم املزايا التنافسية هبدف احلصول على  اكيفية االستفادة من اآلثار اإلجيابية هليتمثل يف 

حيث عرفت التأهيل بأنه عملية مستمرة ترمي  ،قدرة التنافسية املستدميةآثار ملموسة على النمو وال
 2إىل حتضري وتكييف البنوك وحميطها ملستوى متطلبات العوملة املصرفية.

 قصد السلطات تتخذها اليت اإلجراءات جمموعة» هو عبارة عن: البنوك فإن تأهيل كذلكو
 على ومايل اقتصادي هدف هلا يصبح أن يأ التنافسي، االقتصاد إطار يف البنوك موقع حتسني

 السياسات مع الوطنية االقتصادية العالقات وترابط املبادالت عوملة إطار يف خاصة الدويل، املستوى

                                                 
1
- Rachide  youcefi, Assia Hadjar, Berraho Hadj Meliani, L'évoluation de la mise a' niveau des Pme en algérie, 

colloque international évaluation des effets des programmes d'investissements publics 2001-2014 et leurs 

retombées sur l'emploi,l'investissement et la croissance économique,faculté des sciences économiques, 

commerciales et sciences de gestion, université sétif, algérie, 11-12 mars 2013, P 07.   
االقتصادية والتجارية  بتصرف من: سليمة غدير أمحد، تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر: دراسة تقييمية لربنامج ميدا، جملة الباحث، كلية العلوم-2

  .133، ص 2011، 09، اجلزائر، العدد وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
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 ذاهتا حد يف البنوك تبين خالل من إال التأهيل برنامج حتقيق ميكن وال الدولية، االقتصادية
 .1«والتسويقية االستثمارية ،داريةاإل نظيمية،الت املستويات على داخلية وإصالحات إلجراءات

 التسيري وتطبيقات القيم ورفع زيادة على يقتصر» من جانب آخر فإنه ينظر إليه على أنه:
، فحسب هذا 2«ودقيقة حمددة آجال ضمن وذلك املستقبلني املنافسني مستوى إىل األداء وحتسني

وى أداء البنوك إىل مستوى البنوك املنافسة، التعريف فإن التأهيل هو العمل على حتسني ورفع مست
 يف وقت حمدد. 

 أجل من مكان يف توضع مادية وغري مادية أعمال جمموعة» بأنه: تأهيل البنوك كما يعرف
، فحسب هذا التعريف فإن التأهيل هو القيام باشتراك مجيع األعمال 3«البنك وتنافسية كفاءة رفع

 تنافسية البنوك يف السوق املصرفية.سواء املادية وغري املادية لزيادة 
، أي 4«بالتحسني البنك يف والعاملني املسريين بإرادة صريح تعبري عن عبارة» وهو أيضا:

أن التأهيل هو رغبة كل من هو بداخل البنوك سواء املسريين أو املوظفني بإجراء تطوير وحتسني 
 ل التغريات املصرفية احلديثة.للعمل املصريف، من أجل رفع القدرة التنافسية للبنوك يف ظ

من خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف تأهيل البنوك بأنه جمموعة اإلجراءات والسياسات 
اليت تعمل على تطوير البنوك، من أجل زيادة تنافسيتها واالرتقاء هبا إىل مستوى البنوك األجنبية 

ي أن التأهيل هو نمثابة انتقال ذات جودة اخلدمات املصرفية املقدمة بأحدث التكنولوجيات، أ
للبنوك من مستوى إىل أخر يتميز بالكفاءة واملردودية من خالل تقوية العوامل الداخلية واخلارجية 
للبنوك، وذلك لتمكينها من مواكبة التطورات احلاصلة يف الصناعة املصرفية، وكي تصبح هلا قدرة 

 تنافسية.

 

                                                 
 عبد اللطيف بلغرسة، رضا جاوحدو، "آثار السياسة النقدية واملالية على تأهيل املؤسسة االقتصادية"، ورقة عمل مقدمة ضمن امللتقى الدويلبتصرف من:  -1

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة حول تأهيل املؤسسة االقتصادية وتعظيم مكاسب االندماج يف احلركية االقتصادية العاملية
 .216،  ص 2001أكتوبر 30-29سطيف، اجلزائر، أيام 

، ختصص اقتصاد دويل، كلية العلوم نضمام والشراكة"، رسالة ماجستريبالل أمحية ، "استراتيجيات تأهيل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية يف ظل اتفاقيات اال -2
 .141، ص 2004 -2003قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، سطيف، اجلزائر، اال
 من إعداد الطالبة. -3
من فعاليات بتصرف من: الشريف بقة، عبد الرمحان العايب، مسار تأهيل املؤسسات االقتصادية يف ظل اتفاق الشراكة األورو جزائرية، ورقة عمل مقدمة ض -4

 13/14اسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري، بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، سطيف، أيام امللتقى الدويل حول أثار وانعك
 .312، ص 2007مغاريب، سطيف، اجلزائر، -، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو2006نوفمرب 
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 ثانيا: أهداف تأهيل البنوك
هو عبارة عن جمموع اإلجراءات اليت حتث على حتسني تنافسية البنوك، فالغاية إن التأهيل 

الكربى من تأهيل البنوك هو العمل على تطويرها من أجل ضمان تنافسية هلا يف ظل بيئة مصرفية 
متغرية باستمرار، حىت تصبح خدماهتا املصرفية قادرة على املنافسة من حيث اجلودة والتكنولوجيا، 

 1فتأهيل البنوك يهدف إىل حتقيق ما يلي:وبالتايل 
 إكساب البنوك قدرة كافية على املنافسة؛ 

 التأقلم مع البيئة املصرفية اجلديدة؛ 

 ضمان حتسني مستمر خلدماهتا املصرفية؛ 

 اكتساب التكنولوجيا احلديثة؛ 

 .تطوير الصناعة املصرفية 

 : مبادئ التنافسية اجلديدةثالثا
ها التنافسية اجلديدة مما يتطلب تغيري بعض املبادئ القدمية من هناك مبادئ جديدة تبىن علي

املتعاملني االقتصاديني سواء الدولة أو البنوك، وميكن تلخيص هذه املبادئ الواجب تغيريها يف 
 2النقاط التالية:

 على مستوى إدارة االقتصاد: -1
 ى أساس املردودية والفعالية من التدخل إىل تشجيع حرية املبادرة الفردية والعمومية املبنية عل

 ؛االقتصادية
 ؛من الدولة الفاعلة إىل الدولة الشريكة املسهلة للفعل االقتصادي 
 ؛من الدولة ذات دور املتعامل االقتصادي إىل الدولة املرافقة 
 .من ملكية الدولة إىل امللكية اخلاصة 
 على مستوى السوق: -2
 ؛من احلمائية إىل التفتح 

                                                 
نصرية قوريش، آليات وإجراءات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية بتصرف من:  -1

، ص 2006، خمرب العوملة واقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، 2006أفريل  18و  17واملتوسطة يف الدول العربية، أيام 
1051. 

 .78بتصرف من: كمال رزيق، عمار أبو زعرور، التصحيح اهليكلي وآثاره على املؤسسة االقتصادية يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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 ؛ة إىل املعايري الدوليةمن املعاير احمللي 
 .من السوق الضيق إىل السوق العاملي الواسع 
 على مستوى البنوك: -3
 ؛من التخصص البنكي إىل عدم التخصص 
 ؛من املصارف العمومية إىل املصارف اخلاصة 
 ؛من تكاليف اليد العاملة إىل التحكم يف التكنولوجيات احلديثة 

لى البنوك فقط، بل يتطلب عصرنة احمليط الذي إن جناح عملية تأهيل البنوك، ال يتوقف ع
 1تنشط فيه من جوانبه اإلدارية والتشريعية والقانونية، إضافة إىل:

 ؛حتديث البنية األساسية واملوارد البشرية -
 ؛حتديث آليات العمل -
 ؛ابتكار منتجات جديدة يف السوق -
 ؛التخلص من الوصاية مع حرية اختاذ املبادرة والقرار -
عمل ضمن قواعد املراقبة اليت تصفها اهليآت املصرفية املختصة ويف مقدمتها بنك اجلزائر )البنك ال -

املركزي( واهليئة املصرفية، وجلان التدقيق وفقا ألنظمة ولوائح تتسم بالصرامة والعمل وفق معايري 
 احليطة واحلذر املطلوبة.

 كوبنال: خمطط تأهيل رابعا
الضعف للبنك، وكذلك اإلمكانيات املتاحة، فإن املسؤولني  بعد معرفة نقاط القوة ونقاط

من أجل  ،على البنك جيب عليهم وضع خمطط للتطوير يشمل جممل اإلجراءات الواجب اختاذها
وإمكانياهتا على اإلبداع وإعادة التنشيط يف مواجهة تطورات حميطها الداخلي  ،حتسني التنافسية

 واخلارجي.
 2الحتياجات البنوك فيما خيص: هذا املخطط جيب أن يستجيب

                                                 
معة باتنة، اجلزائر، بتصرف من: حممد قويدري ، وصاف سعيدي، مرتكزات تطوير امليزة التنافسية لالقتصاد اجلزائري، جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، جا - 1

 .135، ص2004، جانفي 9العدد
جامعة حممد بتصرف من: علي لزعر، عزيز ناصر، تأهيل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية يف ظل الشراكة األورو متوسطية، جملة أحباث اقتصادية وإدارية،  -2

  .40، ص 2009خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد اخلامس، جوان 
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  االستثمارات املادية املرتبطة أساسا بتحديث وعصرنة التجهيزات واملعدات وحتصيل
 ؛التكنولوجيا اجلديدة

 :االستثمارات غري املادية املتعلقة باحملاور األساسية التالية 
 ؛تطوير املوارد البشرية والتكوين -
 ؛كفاءات بالبنكالوير تقنيات التسويق والوسائل الالزمة لتط -
إدماج التسيري احلديث وإعادة هتيئة وترتيب دور الفرد داخل البنك، عن طريق ترسيخ "ثقافة  -

 البنك" اليت تكون متمركزة حول املسامهة واملسؤولية.
إن جناح عملية تأهيل البنوك يتوقف بالدرجة األوىل على مدى وجود خمطط يوضح مجيع 

أو البشرية، ويساهم يف توفري املعلومات والبيانات الالزمة كأداة لتخطيط  اإلمكانيات سواء املادية
عملية تأهيل البنوك، واملسامهة كذلك يف الدراسات والعمليات اليت هتدف إىل حتديد عوامل زيادة 
وتطوير والتحسني الدائم للقدرة التنافسية للمنتجات املصرفية، كما جيب أن تضمن هذه اخلطة 

رات التكنولوجية اليت حتدث يف البيئة املصريف من أجل االستفادة منها يف تنمية القدرة متابعة التطو
 التنافسية هلذه البنوك. 

 : خلق وإنشاء هيئة متخصصة:خامسا
املرحلة األخرية من عملية التأهيل هي مرحلة اختاذ القرارات، أين سيكون على الدولة أن 

ومن أجل حتقيق ذلك،  ،سن وجتسيد التأهيل للبنوكجل ضمان السري احلأتقوم بدور أساسي من 
فإنه جيب على الدولة خلق، أو املساعدة على إنشاء هيئة وطنية أو اللجوء إىل االعتماد على دعم 

 1واستشارة السلطات العمومية والشركاء اآلخرين للبنوك، هذه اهليئة سيكون هلا مهمة:
 جراءات واخلطوات املتخذة يف إطار برامج التحديد والربط والتنسيق واملتابعة جململ اإل

 ؛التأهيل
 ؛ضمان التناسق والترابط لإلجراءات مع السياسة الوطنية للتنمية والتطور 
 وتلك اخلاصة نمختلف الشركاء  ،ضمان الوحدة والتكامل بني برامج السلطات العمومية

 ؛للبنوك
 ؛عية املالية للبنوكتسهيل الدخول واحلصول على التمويل واملساعدة على ترصيد الوض 

                                                 
 .10حيي، مرجع سبق ذكره، ص بتصرف من: حسني -1
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 إعادة هتيئة وتعديل البحث العلمي. 
إذن، فإن تأهيل البنوك هي مهمة جد معقدة وواسعة، وتندرج ضمن مدة حمددة وحىت تنجح 

، جيب أساسا األخذ بعني االعتبار خصوصيات كل بنك واحمليط الذي ينشط داخله ،هذه العملية
لية تأهيل البنوك بغرض تطويرها وحتديثها، وهذا لن يكون إال بإنشاء هيئات متخصصة يف عم

 وحتسني العمل املصريف.

 املطلب الثاين: معايري تأهيل البنوك
وبلوغ مستوى األداء اجليد والعقالنية يف  ،إن إحداث القطيعة مع النمط املصريف السابق

على نفسه  يستوجب االهتمام الفعلي هبذا القطاع احليوي وتأهيله لتمكينه من االعتماد ،التسيري
وحتمله املسؤولية يف حالة فشله، وهذا لن يتأتى إال من خالل تدعيم برامج لتحديث هذا القطاع 
وهو ما قامت به البنوك اجلزائرية ومنها العمومية منذ بداية التسعينات، حيث ركزت على احملاور 

 1التالية:
 ؛حتسني نوعية حمافظ البنوك 
 ؛لبشريةالتحديث التنظيمي وتأهيل الكفاءات ا 
 ة؛قدينتنظيم اخلدمات ما بني البنوك نما فيها وضع شبكة معلومات تدرجييا وتطوير ال 
 .املسامهة يف تعديل القانون التجاري والنظام اجلبائي 

إىل تبين سياسة جديدة للقرض، تقوم على  1994فيما خيص نوعية احلوافظ جلأت البنوك منذ 
ة تطبق تدرجييا السيما فيما يتعلق بتموين الذمم، أساس قواعد التسيري الوقائي، هذه األخري

أصبحت البنوك جمربة على التقيد بشروط أكثر صرامة  ،وللحفاظ على توازهنا يف حميط معقد
 2لتحقيق األهداف التالية:

  ؛ االقتصادي( -الرجوع إىل التمويل الصحيح )العقالين 
 ؛متابعة تسديد الديون 
 إنشاء أدوات التغطية اجلماعية لل( مخاطرAgence Et Fonds Mutuel De Garantie). 

                                                 
ملتقى املنظومة املصرفية يف األلفية الثالثة: منافسة، خماطر ورقة عمل مقدمة ضمن حياة جنار، "اإلصالحات النقدية ومكانة احليطة املصرفية باجلزائر"،  - 1

 .5، ص 2005/ 07/06-06وتقنيات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة جيجل، اجلزائر، أيام 
  املرجع نفسه. -2
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هي السماح للبنوك بتحسني نوعية خدماهتا وتطهري هياكلها  ،إن الغاية من هذه اإلجراءات
وضعت البنوك كذلك خمططا لتحديث التنظيم وتطوير واملالية، وباالستفادة من التجارب العاملية، 

 قدراهتا التسيريية اليت مست مجيع الوظائف.
وتقوية مركزها التنافسي  ،ث تتمثل معايري تأهيل البنوك وبالتايل حتسني وتطوير أدائهاحي

 1ومواجهة املنافسة األجنبية والبنوك األجنبية ذات التكنولوجيا العالية يف:
، واليت تعين زيادة التعامل مع البنوك، وهذا لن Taux de Bancarisation/ نسبة خمالطة البنوك 1

ار الثقافة املالية لدى اجملتمع اجلزائري، وذلك بالعمل على تشجيع التعامل واالدخار يكون إال بانتش
يف البنوك، سواء البنوك التقليدية أو اإلسالمية، وهذا ما سيؤدي إىل زيادة نسبة خمالطة البنوك، 

استيعاب األمر الذي يدفع  إىل العمل بالقيام بتطوير وتأهيل البنوك اجلزائرية حىت تصبح قادرة على 
الزيادة يف عدد العمالء واملنافسة مع البنوك األجنبية اليت تقدم خدمات متطورة وجبودة عالية 

 وتكنولوجيا متطورة.
 ؛ L'utilisation des Espècesنسبة التعامل بالسيولة  /2
، أي العمل على منح أكرب قدر من القروض نسبة القروض املمنوحة إىل القروض املطلوبة /3

 ة، من أجل متويل عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية. املطلوب
، أي قياس االستخدام األمثل للقروض املمنوحة وتوظيفها / قياس نسبة التوظيف املايل والقروض4

 يف جماالت االستثمار املناسبة.
نسب ، أي العمل على احترام مجيع ال(بنك اجلزائر)احملددة من طرف  االحترازيةنسب ل/ احترام ا5

احملددة من قبل بنك اجلزائر )نسبة الكفاءة، تأمني الودائع، االحتياطي اإللزامي...( من أجل تفادي 
 الوقوع يف أزمات والتعرض إىل املخاطر.  

، أي العمل على / نسبة املردودية مقارنة باملوظفني ورأس املال واألرباح أي )رأس املال املوظف(6
 بإشراك املوظفني وموارد البنك. حتقيق أكرب مردودية للبنك وذلك

 ، أي قياس رضا العميل على اخلدمات املقدمة ومدى تلبيتها الحتياجاهتم./ نسبة رضا الزبائن7
، أي مقدرة البنك على احلصول على أكرب حصة سوقية / نسبة تغطية السوق البنكية )املصرفية(8

 ومواجهة املنافسة املصرفية. 

                                                 
 من إعداد الطالبة. - 1
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 املؤسسات املصرفية اجلزائرية املطلب الثالث: دوافع تأهيل
إن القطاع املصريف الذي اعتربه قانون النقد والقرض العامل الرئيسي لالنتقال إىل اقتصاد 

حمالة العنصر الفعال واحليوي على مجع  ال السوق، ما زال يف انتظار التحوالت اليت جتعل منه
ووسائل حديثة متكنه من  مهيأحميط نه يف الوقت ذاته حيتاج إيل أاملوارد ومتويل االقتصاد، إال 
عيش حتوالت جذرية على خمتلف ، فاملؤسسات املصرفية اجلزائرية تاالستمرار يف حتقيق األرباح

النظام تأهيل صبح مشكل لذا أعيشها االقتصاد اجلزائري، ية التغريات الكثرية اليت كبادين ملوايامل
درة على مواكبة التطور احلادث يف الصناعة يف الوقت احلايل جلعلها قااملصريف اهلاجس الكبري 

 املصرفية العاملية.

 : التأهيلوال: دوافع أ 
إن املؤسسات املصرفية اجلزائرية يف الوقت احلايل غري قادرة على مواجهة التحديات 

شاملة،  أهيلتاملختلفة اليت فرضتها البيئة املصرفية اجلديدة، الشيء الذي يفرض عليها القيام بعملية 
املؤسسات تأهيل  إىل دفعتأجل مواجهة هذه التحديات، حيث أن هناك أسباب ودوافع كثرية  من

  1من بينها:املصرفية اجلزائرية 
 فقدان االحترافية: -أ

ت ختضع بشكل نذه البنوك كاهزمة، فالاالحترافية ال اجلزائرية تفتقد إىلاملؤسسات املصرفية 
ا على منح القروض للمؤسسات العمومية وبالتايل مازالت دائم للسلطات العمومية يف اختاذ قراراهت

  2يلي: ربز عدم احترافية اجلهاز املصريف ماا يمم و، أداة يد الدولة
 ؛روضقالتمييز يف تقدمي ال 
 ؛اآلجال الطويلة للرد على طلبات التمويل 
 ؛يري مرتبطة بالضمانات قبل أي اعتبار أخرااستناد القرارات ملع 
 ؛القروض البنكية، البريوقراطية، والتسيري املركزي صعوبة الوصول إىل 

                                                 
كمال رزيق، عبد احلليم فضيلي، حتديث النظام املصريف اجلزائري، ورقة عمل مقدمة ضمن ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت  بتصرف من: -1

   .2004/ 15/12-14وم التسيري، جامعة الشلف، اجلزائر، أيام االقتصادية: واقع وحتديات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعل
ورقة عمل مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول تأهيل املؤسسة االقتصادية وتعظيم بتصرف من: الشريف بقة، املنظومة املصرفية اجلزائرية الواقع واألفاق،  -2

، 2001أكتوبر 30-29القتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة سطيف، اجلزائر، أيام مكاسب االندماج يف احلركية االقتصادية العاملية، كلية العلوم ا
  .3-2ص ص 
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  إفراط يف حجم القروض املمنوحة على شكل سحوبات على املكشوف للمؤسسة العمومية
اليت ال تتمتع بوضعية مالية تسمح هلا باحلصول على القروض بالرغم من إجراءات التطهري 

  ؛املايل اليت اختذهتا السلطات العمومية
 صم يف بعض البنوك.غياب عملية اخل 

 عدم فعالية املنظومة املصرفية:  -ب
 ميكن حتليل جناعة وفعالية املنظومة املصرفية بالنسبة للوساطة املصرفية على مستويني: 

 املستوى األول: عدم الفعالية املالية 
تقاس فعالية منظومة الوساطة املالية بكلفة إنتاج اخلدمات اليت يقدمها واملعلومات اليت 

  1كلفة اخلدمات اليت تقدمها البنوك مرتفعة بسبب:فعها يف متناول الزبائن، يض

 ؛ضعف تشكيلة اخلدمات املقدمة 
  قلة استعمال أجهزة اإلعالم اآليل باملقابل استعمال املوارد البشرية بكثرة ملعاجلة العمليات

 ؛التجارية
 ؛أنظمة اإلعالم اليت تعترب نقطة الضعف يف املنظومة البنكية 
 استقبال الزبائن والعجز الكبري يف مراقبة وتدقيق احلسابات الداخلية تظاظاك.  

 املستوى الثاين : عدم الفعالية االقتصادية 
تعترب منظومة الوساطة فعالة إذا قامت بتسيري جيد لنظام الدفع وخصصت املوارد ختصيصا 

وال املتاحة للبنك على بنود توزيع األميتم ويقصد بتخصيص املوارد العملية اليت نموجبها  ،جيدا
، العائد حتياجات من السيولة وحتقيق الرحبية أواالمن املالئمة بني ضستخدام املختلفة وبطريقة تاال

  2:يلي وتعود أسباب ضعف مجع األموال إىل ما
  ؛واضحة لتشجيع االدخار من قبل البنوك استراتيجيةعدم وجود 
 ؛ورية وكذلك موارد يف آجال حمددةإن املنظومة املصرفية تفتقد إىل موارد ف 

                                                 
حوالت االقتصادية: مصطفى بلمقدم، راضية بوشعور، تقييم أداء املنظومة املصرفية اجلزائرية، ورقة عمل مقدمة ضمن ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية والت -1

   .10، ص 2004/ 15/12-14كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، اجلزائر،  أيام واقع وحتديات، 
ختصص  ، حتديث اجلهاز املصريف العريب ملواكبة حتديات الصريفة الشاملة دراسة حالة اجلهاز املصريف اجلزائري، رسالة ماجستري،بتصرف من: عادل زقرير -2

  .94-93، ص 2008/2009عة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، نقود ومتويل، جام
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  نقص ثقة اجلمهور يف البنوك، خاصة يف ضمان ودائعهم يف حالة اإلفالس أو سحب
  ؛اد من البنكماالعت

 ؛البريوقراطية والصعوبة يف فتح احلسابات اجلارية والتجارية ويف تلقي دفتر الشيكات 
  ؛التجاريةنقص الثقة يف الشيك من خالل استعمال النقد يف التعامالت 
 ؛يوجد سعر فائدة قابل للتفاوض على املبلغ املودع ال 
 ضعف كبري يف اهلياكل والوكاالت البنكية خارج املدن الكربى. 

   املصرفية:احنرافات املنظومة  -ج
ال متارس البنوك صالحيتها األساسية يف اختاذ القرار فيما يتعلق نمنح القروض، ويبقى 

ستوى القروض وبتكاليفها حبيث أن األحكام اليت تضمنتها القوانني القطاع العمومي ال يبايل نم
الصادرة خالل الثمانينات وال النصوص الصادرة خالل العشرية، استطاعت املساس باحلق الذي 
يعترب غري قابل للتقادم، وهو حق احلصول على القروض املالية يف مجيع احلاالت، ونوجز بعض هذه 

  1االحنرافات فيما يلي :
 ؛عجز التأطري املؤسسايت 
 ؛البشري عجز التأطري 
 ونقص الصرامة يف اإلجراءات اليت تنظم عمليات القرض،  االحترافية الرقابة: فقدان ضعف

مما  ،تعترب مصدرا للسلوكات اجلاحنة والتصرفات املنحرفة والتعسفات يف استعمال الوظيفة
 أدى إىل ضعف الرقابة على نشاط البنوك.

 : أهيللتثانيا: ضرورة ا

اقتطاع أكرب  كل بنك إىل حتقيق أكرب قدر ممكن من العائد، كما حياول احلصول أو يسعى
حصة ممكنة من التعامل يف السوق املصريف، كما يسعى إىل اكتساب الثقة والسمعة، ويف الوقت 

 2ذاته يسعى أيضا إىل حتقيق: 
 ؛أكرب قدر ممكن من الدقة اليت ال تسمح بوجود أي خطأ 

                                                 
، الصريفة الشاملة كمدخل ملواكبة مستجدات الصناعة املصرفية وتأهيل املصارف اجلزائرية، املؤمتر العلمي إدارة منظمات وآخرون بتصرف من: صاحل مفتاح -1

جبامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن، منشورات مكتبة اجملتمع العريب للنشر  2009أفريل  29-27األعمال: التحديات العاملية املعاصرة، خالل الفترة 
 .378، ص2014والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، اجلزء الثالث، 

   .159بتصرف من: مصطفى كمال السيد طايل، مرجع سبق ذكره، ص -2
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 ؛اليت ختتصر الوقت إىل أقل درجة ممكنة السرعة 
 الفعالية اليت تليب حاجات الزبائن إىل أعلى درجة ممكنة. 

حتديث وتطوير ، وبالتايل كوبنبتأهيل للقيام السبيل إىل الوصول إىل ذلك بدون  وال
 .وإضافة اجلديد وبشكل مستمر قدمهاتاليت  ادماهتخل

 : أهيلثالثا: مربرات الت
بديل منه يف ظل العوملة املالية  توجه الملؤسسات املصرفية اجلزائرية اأهيل إن التوجه إىل ت

حبيث أصبح حباجة إىل مزيد من اخلدمات املصرفية اجلديدة  ،واملصرفية وتعدد حاجات اجملتمع
وحتديث  أهيلفمربرات ت ،وإىل أدوات استثمارية تدر هلم عائدا ماليا مناسبا وأكثر تنوعا

 فيما يلي : اجلزائرية تتمثل املصرفية  ملؤسساتا
 :  صرفيةالعوملة امل -1

أصبحت ظاهرة العوملة أكثر الظواهر التصاقا بالنشاط االقتصادي، وترتبط العوملة أيضا 
بالنشاط املصريف بوصفها جزءا من العوملة االقتصادية، وقد اختذت العوملة املصرفية أبعادا ومضامني 

ين ونشاطات غري مسبوقة، وأدت إىل انتقاهلا من مواقف جديدة، جعلت البنوك تتجه إىل مياد
وتصورات نشاطية ضيقة إىل أنشطة وتصورات واسعة، من أجل تعظيم الفرص وزيادة املكاسب 

 احملققة.
يقصد بالعوملة "حتول العا م بفضل الثورة التكنولوجية واملعلوماتية واخنفاض تكاليف النقل   

واحدة تشتد فيها وطأة املنافسة ويتسع نطاقها، حبيث متتد من  إىل سوق ،وحترير التجارة الدولية
يعين منو وتداخل  ،فاالجتاه حنو العوملة أو التدويل، 1سوق السلع إىل سوق العمل ورأس املال أبضا"

العالقات بني البنوك )املؤسسات املصرفية( املختلفة املتواجدة بتلك الدول يف اجملال املصريف واملايل، 
لى ذلك الزيادة املعتربة يف تواجد البنوك خارج أسواقها احمللية، ويالحظ أن التدويل له والدليل ع

اليت قامت بإصالحات يف هذا  -ومن بينها اجلزائر–ثالثة آثار هامة يف الدول اليت متر نمرحلة انتقال 
 2اجملال من خالل قانون النقد والقرض، وتلك اآلثار الثالثة تؤدي إىل ما يلي:

                                                 
ملتقى املنظومة املصرفية يف األلفية الثالثة: منافسة، خماطر وتقنيات، كلية وملة"، ورقة عمل مقدمة ضمن عبد اهلل خبابة، "النظام املصريف اجلزائري وحتديات الع - 1

 .0 2، ص 2005/ 07/06-06العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة جيجل، اجلزائر، أيام 
رة العاملية على اجلهاز املصريف"، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، كلية العلوم حممد زيدان، "اآلثار املتوقعة من انضمام اجلزائر إىل منظمة التجا  -2

 .132، ص 2004، 03االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، سطيف، اجلزائر، العدد 



إسرتاتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائريةسياسات و             :            الثالثالفصل   

 121 

 ؛ة عدد البنوك واملؤسسات املالية األجنبية العاملة يف األسواق املصرفية احملليةزياد -
 ؛تزايد أصول البنوك األجنبية العاملة يف األسواق املصرفية احمللية -
 زيادة أمهية األصول وااللتزامات األجنبية يف البنوك احمللية. -

اتج األساسي لعمليات التحرير هي النأهنا " هان بني تعاريفم صرفيةالعوملة امليف حني 
 املصرفيةمما يؤدي إىل التكامل وارتباط األسواق  املصريفوالتحول إىل ما يسمى باالنفتاح  صريفامل

، ومن مث أخذت تتدفق احمللية بالعا م اخلارجي من خالل إلغاء القيود على حركة رؤوس األموال
ملصرفية "ال تعين أبدا التخلي عما هو قائم ،كما أن العوملة ا1عرب احلدود إىل األسواق العاملية"

وموجه إىل السوق احمللية الوطنية، ولكنها تعين اكتساب قوة دفع جديدة واالنتقال بتقدمي اخلدمة 
املصرفية من الداخل إىل اخلارج، هذا مع االحتفاظ باملركز الوطين بصورة أكثر فعالية وأكثر قدرة 

 .2ع املصريف"وأكثر نشاطا، لضمان االمتداد والتوس
ومنه فإن العوملة املصرفية هي النمو اهلائل يف حجم ونوعية املعامالت املصرفية الذي خيترق   

كل أشكال احلوافز اجلغرافية والتنظيمية، حبيث تصبح املعامالت املصرفية تتم يف إطار سوق مصريف 
 عاملي موحد يضمن احلصول على أعلى العوائد بأقل املخاطر.

 3للبنوك عدة فوائد تتمثل يف: املصرفيةة العوملتتيح 
 ؛إتاحة أسواق جديدة للبنوك -
 ؛إتاحة مصادر توريد جديدة للبنوك -
 ؛إتاحة مصادر متويل جديدة للبنوك -
 ؛إتاحة احلصول على أيدي عاملة رخيصة -

إن العوملة املصرفية ليست إطارا للعمل فقط بقدر ما هي دافع وحمفز وحمرك للعمل املصريف 
يضا، وبالتايل فإن مفهوم العوملة املصرفية يرتبط نمفهوم الوفرة واإلتاحة للخدمات اليت تقدمها أ

البنوك اجلزائرية، فالنظرة الدقيقة الواعية لتقدمي اخلدمات املصرفية، سواء كانت املتصلة بالودائع أو 

                                                 
1 لتقى الوطين حول ورقة عمل مقدمة ضمن امل مية،إشارة خاصة للمصارف اإلسال -بشري بن عيشي، عبد اهلل غا م، آثار العوملة املالية على األجهزة املصرفية -

، ص 25/04/2006-24يام املنظومة البنكية يف ظل التحوالت القانونية واالقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بشار، اجلزائر، أ
4.  

جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، ، -نظرة مشولية –على املصارف  عبد املنعم حممد الطيب محد النيل، العوملة وأثارها االقتصادية -2
 .13، ص 2005، ديسمرب 03الشلف، اجلزائر، العدد 

 .126د. طارق طه، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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نت متصلة بعقود القروض أو باألسهم أو بالسندات )باعتبارها خدمات تقليدية معتادة(، أو كا
املشتقات املعقدة أو بغريها من اخلدمات االبتكارية املتطورة، تدفع البنوك اجلزائرية إىل التواجد 

 بفعالية يف كافة ميادين النشاط االقتصادي بامتداداته اجلغرافية الواسعة.
 ك وحتسني اخلدمات املقدمة للزبائن : ورحبية البن -2

ونظم االبتكارات تعترب من بني متطلبات احلداثة املصرفية، إن استخدام التقنيات احلديثة 
وذلك حىت تصبح البنوك أكثر قدرة على إرضاء العميل وإشباع رغباته وتعظيم العائد على حقوق 
املسامهني واستغالل التكنولوجيا احلديثة، وتفعيل قدرهتا لتحقيق أكرب عائد مع خفض التكاليف، 

  1:رئيسية حيقق أربعة أهدافيف البنوك ات احلديثة تطبيق التقنيات واخلدمحيث أن 
 ؛التعامل بكفاءة مع النمو اهلائل واملتسارع لعدد من حسابات الزبائن بالبنوك  
  ختفيض التكلفة احلقيقية لعملية املدفوعات وإجراء املقاصة فيما بني الشيكات اليت متثل هذه

  ؛املدفوعات
 ؛والزمان أدى إىل حترير الزبائن من قيود املكان 
  أدى تطبيق التقنيات احلديثة إىل متكني البنوك من تقدمي خدمات لزبائنها  م تكن معروفة من

 قبل.
ومنه نما أن التقدم التكنولوجي يعترب من أهم عوامل النمو، حيث أصبحت تقنيات االتصال 

نافسة، فإن واملعلوماتية هي احملدد لنجاح أي مؤسسة مصرفية، وحىت يتم االستمرار ومواجهة امل
تطوير تقنيات العمل يف املؤسسات املصرفية اجلزائرية هي الركيزة األساسية لتقدمي اخلدمات 

 واملنتجات بأعلى مستوى من اجلودة وبأقل مستوى من التكلفة.
 : دخول البنوك األجنبية إىل السوق املصرفية احملليةيف السوق املصرفية مع  قوة املنافسة -3

يف السنوات األخرية نما فيها اجلزائر لنظم املصرفية يف األسواق الناشئة العديد من ا تشهد
زيادة االنفتاح على تدفقات رؤوس األموال الدولية والتحرر املايل ة نتيجة عميق تحتوال

للجدل كان  ية وإثارةأمهأكثرها  بني هذه التحوالت ورنما ، منواالبتكارات التكنولوجية واملالية
عرب أو  هلا إنشاء فروع عرب املصارف بتوسيع عملياهتا دوليا تقوم، حيث جنبيةاأل صارفدخول امل

                                                 
 . 56، ص 2011ردن، ان، األحسن كرمي محزة، العوملة املالية والنمو االقتصادي، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عم -1
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تدويل النظم ت العوملة وحترير األسواق املالية الدولية على وقد شجع، جنبيةأ متلك مصارف
 : ضيتنيوجود املصارف األجنبية يف األسواق املضيفة قيثري حيث  ،املصرفية
 ؛رفية احملليةاملص قطاعاتأثر هذا الوجود على ال 
  واحمللية داء بني املصارف األجنبيةاألاملنافسة واالختالف يف يف التفاوت. 

 1:اىلاملصارف األجنبية بالنسبة للقضية األوىل، فقد يؤدي دخول 
وقد اختذت املنافسة يف  ،توافر اخلدمات املالية يف السوق املضيفة بزيادة املنافسةونوعية  حتسني -أ

 2مات املصرفية ثالث مظاهر واجتاهات رئيسية:إطار اتفاقية اخلد
  االجتاه األول: املنافسة بني البنوك التجارية فيما بينها سواء يف السوق املصرفية احمللية أو

 السوق العاملية؛

 االجتاه الثاين: املنافسة فيما بني البنوك واملؤسسات املالية األخرى؛ 

 املؤسسات غري املالية األخرى على تقدمي اخلدمات االجتاه الثالث: املنافسة فيما بني البنوك و
 املصرفية.

 ؛ةاحلديث ةمتكني تطبيق أفضل التكنولوجيات واملهارات املصرفي -ب
 ؛قانوينالطار واإلتشجيع تطوير الرقابة املصرفية  -ج
 .ى أسواق رأس املال الدوليةباإلضافة اىل فتح البلد ع  -د

 لدى الكفاءةتطوير ضغط تنافسي يؤدي إىل  ئنشت زيادة وجود املصارف األجنبيةكما أن 
فز املصارف احمللية على تعزيز كفاءهتا وزيادة حياملصارف األجنبية  ة حيث أن دخولاملصارف احمللي

جنبية األ صارفيثري دخول املباملقابل  ،صتها يف السوقحبحتفاظ يف تنوع اخلدمات املالية بغية اإل
ُينظر اىل عمليات التحرير املالية  ، حيثالناشئةسواق أل اخاصة يفسلبية وتأثريات من خماوف 

األقل أن املصارف احمللية حيث و، (destabilization)عدم االستقرار املايل كمسبب حمتمل ل
وبالنسبة لتأثري دخول ، هافالسما قد يؤدي اىل إ مقاومة الضغوط التنافسيةكفاءة قد ال تستطيع 

 3حمللية، فيمكن عّد التايل:املصارف األجنبية على املصارف ا

                                                 
وطين حول بتصرف من: عبد القادر بوعزة، ضرورة إصالح األنظمة املصرفية يف ظل املظاهر اجلديدة للعوملة، ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات امللتقي ال -1

 .04،ص 2006أفريل  25-24التسيري، بشار، اجلزائر، أيام املنظومة البنكية يف ظل التحوالت القانونية واالقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
2
- Sylvie de coussergues, Gestion de Banque, 3ème Edition, Dunod, Paris, 2002, PP 26-27.  

  . 340إبراهيم عبد اهلل عبد الرؤوف حممد، مرجع سبق ذكره، ص -3
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  زيادة الكفاءة  ،تكاليفالفز وجود املصارف األجنبية املصارف احمللية على ختفيض حيقد
زيادة املنافسة تؤدي إىل ختفيض  )وباملقابل فإن عيتها نووحتسنيع اخلدمات املالية يوتنو

 ؛(هوامش الفائدة واألرباح
  حتسني ا وتطوير خدماهت علىف احمللية املصار مصرفية جديدة خدمات استحداثفز حيقد

 ؛ةحديث ةتقنيات مصرفي اعتمادو كفاءة الوساطة املالية

  يف حال مشاركة  جنبية على حتسني إدارة املصارف احمللية ال سيمااأل املصارفساعد تقد
حتسني ينعكس ذلك بشكل خاص يف  ،ليحمجنبية مباشرة يف إدارة مصرف األ املصارف

 ؛الرقابة
 على  املصارف األجنبية داية تعمدفب ،رأمسال البشري يف النظام املصريف احملليالة زيادة جود

 ومن مث إىلمديري املصرف ذوي املهارات العالية للعمل يف فروعها اخلارجية،  "استرياد"
رأمسال كفاءة الزيادة  نتيجة تسهم وبال ،على النظم املصرفية احلديثةم املوظفني احملليني يتعل

 تكاليف.الختفيض واملصرفية احمللية النشاطات زيادة كفاءة يف لي البشري احمل

يف أداء املصارف احمللية واألجنبية فهو نتيجة تطبيق استراتيجيات إدارية  لالختالفأما بالنسبة 
 Scale and Scope) احلجم والنطاق، وتوفر اقتصاديات التنظيمية واهليكلية ، فاالختالفاتخمتلفة

Economies)املصارف  ختدمها اليت األسواقيف الف تخ، وإ(Retail, Corporate, …)  تؤدي
 واضح يف التكلفة وبالتايل القدرة على املنافسة.  اختالفوفروق  إىل

جنيب األصرف للمشركة األم اليمكن أن توفر وبالنسبة إلمكانية احلصول على التمويل، ف
 املنخفضة التكلفة األموال، واحلصول على الدولية املالية الوصول إىل األسواق لفرعها إمكانية

(Low-cost Funds) كما تتمتع ،التكلفة يف مزاياولفروع األجنبية ل هافوائد واليت تنعكس
لسهولة  (Systemic Risk)ات املالية زماألتعامل مع على الأفضل بقدرة جنبية األ املصارف

القدرة على  د تشكلقحيث  الدوليةأموال يف األسواق املالية  تأمنيرفع رأس املال و إمكانية
 حىت عندماو ،األزماتفترات  خالل لبقاءسببًا ل أشكال التمويل اخلارجي إىل خمتلفالوصول 

 احلصول على الدعم املايل من املصارفعرب الودائع تستطيع املصارف األجنبية التمويل  يتوقف
 تتأثر قد ال اليتو (Well-diversified Group) جمموعةضمن األخري  هذا كانال سيما إذا  ،األم
أن ُيضاف إىل ذلك  ،(Host Country) يف البلد املضيف االقتصاديةباملشاكل  هامشيًاإال 
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ما  أفضل لضوابط الداخليةل نظامودارة املخاطر أكثر تعقيدا إلاملصارف األجنبية تستخدم تقنيات 
لضغوط السياسية ل امتثاال كون أقلجنبية قد تاألفاملصارف ، وأخريًا ،أقل عرضة للصدمات اجيعله
ملصرف اافتقار إملام  يعيققد إال أنه ونمقابل كل ذلك،  ،لقطاعات أو العمالءتفضيلي ل لدعم

 األسواق يف هذا املصرفاستراتيجية بلد تطبيق صعوبات وميزات األسواق احمللية، وطبيعة باألجنيب 
 .سةتطور املصرف األجنيب وحىت قدرته على املناف احمللية

كل هذا جيعل البنوك اجلزائرية جمربة على عملية التأهيل من أجل مواكبة هذا التطور 
 اخلصائصية التنظيمية، اإلدارية واملالية، ويكلاهل خاصة أن احلادث يف جمال عمل البنوك األجنبية

ه وتأثري خمتلف العوامل اخلارجية على هذ ،جهةصارف األجنبية واحمللية من ة بني املختلفامل
لذا جيب معرفة  البنوك،من  هاتني الفئتنيأداء  إىل االختالف بني تؤدي جهة أخرى، من املصارف

من أجل املساعدة ذلك وعن أداء البنوك األجنبية  ،اجلزائرية احمللية البنوك أداءجوانب االختالف يف 
 تطوير املؤسسات املصرفية اجلزائرية. على

 اجلزائرية تأهيل املؤسسات املصرفيةاملبحث الثاين: العوامل املؤثرة يف 
 تؤثر جمموعة من العوامل املترابطة واملتكاملة مع بعضها على تأهيل املؤسسات املصرفية

، فتحول بعضها دون تطويرها وتأهيلها وحتديثها، بينما تساهم األخرى يف عملية التأهيل اجلزائرية
ي اليت تنبع من خارج املؤسسات والتحديث، وميكن تقسيم هذه العوامل إىل عوامل عامة وه

 املصرفية، واألخرى عوامل خاصة تنبثق من داخلها وتتعلق بظروف العمل والعاملني هبا.

 العامة : العوامل األولاملطلب 
تتأثر املؤسسات املصرفية اجلزائرية نمجموعة من العوامل اخلارجية العامة اليت تأيت من البيئة 

على العموم القوانني والتشريعات املختلفة املتعلقة بالعمل  اخلارجية هلذه املؤسسات، تشتمل
 املصريف، وخمتلف العوامل االجتماعية والثقافية للمجتمع، واملستوى االقتصادي للبالد.

 أوال: القوانني والتشريعات اخلاصة باملصارف:
داء تؤثر القوانني والتشريعات املنظمة للعمل ولشؤون العاملني باملصارف على كفاءة أ

املصارف، فمن ناحية ميكن أن تؤدي هذه القوانني والتشريعات إىل تطويرها وحتسينها إذا ما 
استقاللية لإلدارة ومنحتها اجملال الواسع يف سبيل وضع نظم احلوافز واللوائح اخلاصة  أعطت

 املنظمة للعمل والعاملني حبيث تتماشى مع طبيعة العمل املصريف.
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ن املعوقات للعمل والعاملني إذا ما اتصفت باجلمود وعدم ومن ناحية قد تكون من ضم
 تقدير ظروف العمل املصريف وما يتطلبه من كفاءات معينة وجهد وتركيز وخماطر.

القوانني والتشريعات املنظمة للعمل املصريف وحماولة  ضلذلك البد من إعادة النظر يف بع
، مثال مع التوجهات احلديثة للعمل املصريفوتعديل وتطوير بعضها حىت تتماشى  تغيري العقيم منها

ذلك املرسوم الذي مينع التعامل بالعمالت األجنبية، والذي جعل اجملال رحبا لنشوء وتوسيع ما 
يسمى بالسوق السوداء، وما هلذا املوضوع من أثر كبري على القطاع املصريف وبالتايل على 

 والتشريعات اليت تضمن عملية التحول إىل إصدار القوانني، كما أنه  م يتم االقتصاد بشكل عام
وجناحها، كما جيب ترك الرسوم والعموالت للخدمات املصرفية تتحدد على  الصريفة الشاملة

  1أساس تنافسي، حىت تتحسن جودة اخلدمات املصرفية.
كذلك غياب نصوص قانونية تؤسس وتعترف باخلصائص الشرعية للمعامالت اإلسالمية، 

 إجراء هذه املعامالت وفق االساليب واملقاربات املصرفية املوروثة عن الصريفة وهو ما يدفع إىل
التقليدية، حىت وإن كانت تلك املعامالت ملتزمة بالضوابط الشرعية من حيث العقود، ومن حيث 
تصميم املنتجات، ولكن تكييفها القانوين والتنظيمي على أهنا معامالت بنكية تقليدية يثري مدى 

 ك املعامالت مع الشريعة اإلسالمية.توافق تل
نستنتج مما سبق ذكره أنه من الضروري إدخال عامل املرونة على القوانني والتشريعات 

، وإصدار قوانني وتشريعات جديدة خاصة باملصارف، وتتوافق مع اجلزائري احملددة للعمل املصريف
خلق هزات غري مرغوب فيها يف  حاجات التنمية االقتصادية واالجتماعية، دون أن يؤدي ذلك إىل

 اجلزائري. اجلهاز املصريف

 ثانيا: العوامل االجتماعية والثقافية واحلضارية:
عن البيئة اليت تعيش  ىنمنأاملؤسسات املصرفية كغريها من املؤسسات ال ميكن أن تعمل 

 لعوامل املختلفة.فيها، فهي تتأثر باجملتمع الذي ما هو يف الواقع إال نتاج لتفاعل مجلة كبرية من ا
وتعترب العوامل االجتماعية والثقافية واحلضارية من أهم هذه العوامل اليت يظهر تأثريها جليا 
وواضحا على أداء املؤسسات املصرفية، حيث أن وجود أمناط معينة من العادات والتقاليد قد 

                                                 
 .55بتصرف من: حسن كرمي محزة، مرجع سبق ذكره، ص   -1
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الوساطة، حبيث أصبح ب االهتماميعرقل سري العمل أحيانا مثل كثرة الزيارات يف أماكن العمل، و
 1التعرف على املوظف من مستلزمات احلصول على اخلدمة املصرفية.

أي  كما تؤثر هذه العوامل يف الوعي املصريف السائد، فكلما قوى الوعي املصريف يف اجملتمع
باجلهاز  االهتمام زيادة أدى إىل لما، وارتفعت نسبة املتعاملني مع املصارف، كالثقافة املصرفية

 املؤسسات املصرفية. تأهيل إمكانياتريف من حيث ظروف العمل والعاملني به، وبالتايل توفري املص
 ثالثا: املستوى االقتصادي العام:

إن عمل املصارف شديد االرتباط بالظروف االقتصادية، فاملستوى االقتصادي العام حيدد 
عامالت املصرفية وتوسعت، زاد حجم التعامل مع اجلهاز املصريف ونوعيته ونطاقه، فكلما زادت امل

االهتمام باجلهاز املصريف من حيث حتسني ظروف العمل وحتفيز العاملني به على بذل املزيد من 
، حيث تتضمن العوامل االقتصادية هذه مدى اجلهد وحتسني األداء وتأهيل وتطوير اجلهاز املصريف

ات النقدية للدولة، السياسات املالية تطور االقتصاد )مراحل الكساد أو النمو واالزدهار(، السياس
 (.05، حيث ميكن توضيح ذلك من خالل الشكل رقم )2للدولة، ميزان املدفوعات...إخل

 (: عالقة اجلهاز املصريف باألوضاع االقتصادية05الشكل رقم )
 

 
 
 
 

، 2015منهج متكامل(، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر، عبد املطلب عبد احلميد، اقتصاديات البنوك من األساسيات إىل املستحدثات ): املصدر
 .23ص

ومن املالحظ أن الوضع االقتصادي يف اجلزائر خطا خطوات كبرية حنو األمام  م يقابلها 
 نفس التطور يف اجلهاز املصريف.

 

 
                                                 

  .79، ص 2009تصرف من: طالب عالء فرحان، إدارة التحديات االستراتيجية يف البنوك، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ب -1
 .  22بتصرف من: عبد املطلب عبد احلميد، اقتصاديات البنوك من األساسيات إىل املستحدثات )منهج متكامل(، مرجع سبق ذكره، ص  -2

 األوضاع
 
 

 االقتصادية

ملصريفااجلهاز   
 يؤثر يؤثر
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  اصةاخلثاين: العوامل الاملطلب 
سات املصرفية اجلزائرية، فهناك باإلضافة للعوامل العامة اليت تؤثر على عملية تأهيل املؤس

إىل قسمني، القسم األول هذه تنقسم العوامل اخلاصة عوامل خاصة بكل مؤسسة مصرفية، حيث 
 .العمل والقسم الثاين يتعلق بالعاملني بظروفيتعلق 

 يلي: وتشمل ماأوال: عوامل تتعلق بظروف العمل: 
 ظروف املبىن:  -1

ملادية املرتبطة بطبيعة املبىن مثل التهوية وذلك من حيث املساحة، وظروف العمل ا
وكذلك يف مدى املرونة والقدرة  ،والرطوبة واليت تؤثر على نفسية العاملني واإلضاءة، واحلرارة

خدمات جديدة نما تتطلبه من  أداءعلى احلركة داخل املبىن ومدى استعداد املبىن لتحمل عبء 
التحديث يف املؤسسة املصرفية ومن املالحظ يف أثاث ومهمات وعاملني، كذلك التكيف للتطوير و

اجلزائرية أن اجلزء املستغل حاليا من املبىن سواء للعاملني أو للعمالء هو نفس  املصارفأغلب مباين 
، بالرغم من الزيادة الكبرية يف مجهور املتعاملني، إنشائهااجلزء الذي كان خمصصا هلذا الغرض منذ 

الذي حيد من إمكانية التوسع  األمرعمليات اليت تقوم هبا الفروع، وكذلك عدد العاملني وتنوع ال
 1أو التحسني والتحديث وبالتايل تكدس املصرف بالعمالء والعاملني.

 طرائق أداء العمل وجتهيزاته:  -2
؟ ما هي نوعية اآللية، هل هو يدوي أم أيل؟، ما هي درجة األعمالأي النظام املتبع يف أداء 

ة؟ وما هي نوعية التجهيزات املتوفرة واليت ميكن توفريها ألداء اخلدمات املصرفية املستخدم اآلالت
ومدى توفري األدوات املساعدة مثل اهلواتف، ووسائل  اخلمثل الغرف احملصنة، املكاتب، اخلزائن...

، كل ذلك يؤثر يف إمكانية تأهيل املؤسسات املصرفية ،اجلمع املبسطة وآالت األخرىاالتصال 
صبح من الضروري االعتماد على التكنولوجيا احلديثة يف أداء العمل  لنجاح عملية تأهيل حيث أ

  2املؤسسات املصرفية، ملا توفره من سرعة يف تقدمي اخلدمة وبأعلى جودة ممكنة وبأقل تكلفة.
وكذلك جيب العمل على تطوير تقنيات العمل املصريف، واليت جيب أن تشمل قواعد العمل 

من املالحظ أن ل وأليات األرشفة، وتكوين آليات التفاعل مع العمالء، حيث وأنظمة العم
                                                 

 .29، ص 2001دار املعرفة اجلامعية، مصر، ، عبد السالم أبو قحف، أساسيات التنظيم واإلدارة، اجلزء األول، الطبعة الثانية -صرف من:بت -1
 .38، ص 2016ردن، وىل، الدار املنهجية للنشر والتوزيع، عمان، األ)مدخل استراتيجي(، الطبعة األ حممد سرور احلريري، أنظمة اإلنتاج احلديثة واملتقدمة -
 .25، ص 2009ردن، حممود أبو فروة، اخلدمات البنكية عرب األنترنت، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األ -2
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تتوفر على وسائل االتصال املختلفة والسريعة، إال أهنم يفضلون استعمال اهلاتف  املصارف اجلزائرية
والربيد، مما يؤخر احلصول على اخلدمة، باإلضافة إىل وجود احلاسوب، وميكن توضيح هذا التطوير 

 العمل يف الشكل املوايل. لتقنيات
 (: تطوير تقنيات العمل يف املؤسسات املصرفية اجلزائرية06الشكل رقم )

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

املؤمتر العلمي إدارة منظمات األعمال: التحديات العاملية بتصرف من: عبد احلليم غريب، تفعيل أداء البنوك اإلسالمية يف ظل اقتصاد املعرفة، املصدر: 
جبامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن، منشورات مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان،  2009أفريل  29-27ة، خالل الفترة املعاصر

 .179، ص 2014األردن، الطبعة األوىل، اجلزء الثالث، 

 الترتيب الداخلي:  -3
راءات العمل فان إذا كان ترتيب املكاتب داخل صالة العاملني ال يتماشى مع تسلسل إج

ذلك معناه إطالة الوقت املستخدم يف نقل املستندات من غري فائدة، فكلما اتفق تسلسل العمليات 
واملستندات بطريقة منطقية وأدى إىل سهولة  األوراقمع ترتيب املكاتب، سهل ذلك انسياب 

الذي  األمر، لاألعماالعيوب التنظيمية، والوقوف على أسباب تأخري العمالء، واجناز  اكتشاف
تطوير اخلدمات املصرفية وحتسينها، بالقضاء على مشكالت إجنازها،  إمكانياتييسر التعرف على 

 1العمل على حتديث اجلهاز املصريف. هوتوفري الظروف املالئمة لذلك التطوير، ومن

                                                 
 . 186، ص 2014بتصرف من: أمحد يوسف دودين، إدارة اإلنتاج والعمليات، األكادمييون للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -1

 تطوير تقنيات العمل

 تطوير أليات التفاعل مع العمالء التطوير الداخلي للبنك

 * تنظيم قواعد البيانات
تطوير أنظمة العمل*  

 * تطوير أليات األرشفة
 *تطوير إدارة التعليمات...

 تنويع اخلدمات:
 *الصراف اآليل

خدمة نقاط البيع *  
 * البطاقات االئتمانية
 * شبكة األنترنت

اتف الثابت واجلوال*اهل  
 *خدمات الرسائل القصرية ...
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 1كما يساعد الترتيب الداخلي الفعال على حتقيق املنافع التالية:
 تعامل بني املوظفني؛تفعيل االتصال وال -أ

 تسهيل دخول وخروج املوظفني؛ -ب
 استغالل املساحات املتوفرة وجهود املوظفني بكفاءة؛ -ج
 تقليل وقت دورة العمل مما يزيد من فعالية تقدمي اخلدمات املصرفية؛ -د
 توفري املرونة الكافية يف الترتيب الداخلي للبنوك ملواكبة التغريات بأقل تكلفة ممكنة. -ه

يث يهدف الترتيب الداخلي للبنك إىل املساعدة على تدفق املعلومات خالل أداء العمل ح
مفهوم "البنك املصريف وتقدمي اخلدمات املصرفية بكل سهولة وكفاءة عالية، حيث أصبح اعتماد 

اليت جيب على العصرنة  اتسياس من بني اجلالس أو البنك النموذجي باخلدمة املشخصة"
هذه جتديد وتنظيم هياكل  ا من خالل القيام بإعادةهذة اجلزائرية إتباعها، واملؤسسات املصرفي

جيب أن يرافقه تغيري يف نوعية اخلدمة املقدمة، وهذا ما يتضح جليا يف  كما، املؤسسات املصرفية
"املكلف بالزبون" املزود بكافة األدوات واآلليات لتحسني العالقة مع الزبون، يقدم املكلف 

من أبسط عملية "فتح  انطالقااخلدمات املصرفية اليت من املمكن أن حيتاجها الزبون، بالزبون كل 
 احلساب" إىل منح القروض.

 ظروف العمل االجتماعية: -4
القيادة واإلشراف، وجو  وأسلوبوتتمثل يف دور التنظيمات غري الرمسية ودور النقابات، 

الذي ينعكس  األمرتكوين الصدقات، والزمالة مثل  االجتماعيةالعمل الذي يليب للعاملني حاجاهتم 
نما  2التنفيذ، أثره على التعاون بني جهات التخطيط باملصارف وإدارات املركز الرئيسي، وجهات

 3، حيث جيب أن تعمل البنوك على:يؤثر على إمكانية تأهيل وحتديث املؤسسات املصرفية
 نشر روح الفريق بني إدارات وأقسام البنك؛  -1
 د برامج فعالة لتكريس العالقات اإلنسانية؛وجو -2
 وجود إدارة لإلشراف على العالقات العامة؛ -3

                                                 
د أمحد فياض، عيسى يوسف قدادة، اإلنتاج والعمليات )مدخل نظمي(، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، بتصرف من: حممو -1

 . 273، ص 2010
 . 239، ص 1997ردن، ، أساسيات التنظيم الصناعي، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األوآخرون بتصرف من: خالد عبد الرحيم اهلييت -2
كية يف ظل بد الرحيم شييب، جازية بن بوزيان، تقييم كفاءة أداء النظام املصريف، ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات امللتقي الوطين حول املنظومة البنع -3

 . 04، ص2006أفريل  25-24التحوالت القانونية واالقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، بشار، اجلزائر، أيام 
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 وجود شبكة متينة من العالقات البنكية. -4
من اجلزائري لذا من املفيد جدا يف هذا اخلصوص هو وجوب كون املدير العام للمصرف 

كالت العاملني يف أغلب داخل اجلهاز املصريف وليس من خارجه، ألنه يكون ملما بكل مش
كان زميال قبل حصوله على  باعتبارهألغلبية موظفيه معرفة شخصية  تهالفروع عدا عن معرف

 منصب مدير عام.
 "دليل اإلجراءات": إجراءات العمل -5

إن وجود دليل لإلجراءات يوضح اخلطوات اليت جيب على القائم بأداء اخلدمة إتباعها مع 
نماذج واملستندات، وتعديلها كلما حدث تغري فيها، يؤدي إىل سرعة توضيحها باالستمارات وال

تفكري ، وسرعة أداء اخلدمة وحتسينها، ويساهم الدليل أيضا عند ألعماهلمتفهم القائمني بالعمل 
اإلدارة يف تبسيط اإلجراءات إذ سيكون كمرشد للخطوات اليت ثبت من التطبيق العملي أهنا أطول 

 1ل شكوى من العمالء أو غري ضرورية، أو حمل اعتراض من العاملني.من الالزم، أو كانت حم

 حيث تتمثل العوامل اليت تتعلق باملوارد البشرية فيما يلي:ثانيا: عوامل تتعلق بالقوى البشرية: 
 نقص القوى العاملة: -1

يؤدي نقص القوى العاملة إىل عدم متكن العدد املتوفر من العاملني القيام بأداء كل 
دمات اليت يطلبها العمالء بنفس الدرجة من اجلودة ويف نفس الوقت واجلهد، فيما لو كان اخل

 العدد متكامال.
وموضوع العدد املالئم من العاملني من أخطر األمور اليت جيب أن هتتم هبا إدارة اجلهاز 

ضحا عند املصريف، ألن تكلفة القوى العاملة ليست بالبسيطة، فضال عن أن دور اإلدارة يبدو وا
حتديد العدد الالزم من العاملني للقيام بإجناز عمل املصرف، إذ أهنا تعتمد يف ذلك على تقديرها 
املبين على اخلربة العملية والطويلة باخلدمات املصرفية، وظروف العمل والعاملني، فالعنصر البشري 

 هو أساس جناح أي تطوير وحتسني وحتديث يف اجلهاز املصريف.
 
 
 

                                                 
 . 29بتصرف من: عبد السالم أبو قحف، مرجع سبق ذكره، ص  -1



إسرتاتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائريةسياسات و             :            الثالثالفصل   

 132 

 خلربات الالزمة:نقص ا -2
يؤدي وجود نقص يف خربات العاملني يف املصارف إىل عدم وجود تشكيل تنظيمي سليم 
داخل وحداهتا يتفق مع احتياجات العمل الفعلية، األمر الذي ينعكس بدوره يف القدرة على تأدية 

 اخلدمات املختلفة وكفاءهتا.
ب أن يراعي أوال ضرورة توفري وال شك أن أي تفكري يف تطوير وتأهيل للجهاز املصريف جي

اخلربات اليت ستتوىل مهام تنفيذه، فعادة ما حيتاج التطوير والتحسني إىل خربات جديدة، ومما ال 
، 1شك فيه أن وجود خطوة للتدريب واإلعداد تساهم بشكل كبري يف توفري اخلربات املطلوبة

 2:صريف ما يليحيث أن احلرص على التدريب يف خمتلف مراحله حيقق للجهاز امل
توفري العمالة القادرة على أداء األعمال واخلدمات اليت تقدمها البنوك ملختلف القطاعات بصور  -أ

 وبأشكال متعددة من خالل القيام بوظائف البنك الشامل؛
مواجهة االلتزامات اليت فرضتها التشريعات املصرفية واليت استهدفت سالمة املراكز املالية  -ب

ة أموال املودعني يف جماالت التوظيف واالستثمار واالئتمان واملراجعة والتفتيش للبنوك ومحاي
 الداخلي وإعداد البيانات الدورية؛

أمهية التسويق املصريف يف ظل عا م متغري ومنافسة حادة تتطلب توفر الكوادر وتدريبها  -ج
، من خالل أساليب وإعدادها لفتح أسواق جديدة والتعامل مع املنتجات املصرفية املستحدثة

متطورة للعمل وقدرات شخصية يتم صقلها ملواجهة التحديات وحتقيق هدفها األساسي يف تنمية 
 نشاطها .

لذلك يقع على اجلهاز املصريف اجلزائري اليوم مسؤولية كربى يف توفري اخلربات املتخصصة 
توفري البيانات واملعلومات يف يف النواحي االقتصادية وتطوير النظم احملاسبية والرقابية، نما يكفل 

 الوقت املناسب ويساعد بالتايل على اختاذ القرارات واحلد من خماطر العمل املصريف. 
 مقاومة اجلديد والتغيري: -3

عند حماولة تطوير وحتسني أداء اجلهاز املصريف، جند أن العاملني يقاومون هذا التطوير ألهنم 
املصريف، وهم يتصورون أنه من الصعب التخلي عن الطريقة  تعودوا على طريقة معينة ألداء العمل

                                                 
التطبيقات، دار املريخ للنشر،  -اإلطار-بتصرف من: جون ويرنر، واندي ديساميون، ترمجة مد سرور علي إبراهيم سرور، تنمية املوارد البشرية األساس -1

 . 58-57، ص 2011الرياض، اململكة العربية السعودية، 
 .83م خمتار، مرجع سبق ذكره، ص إبراهي  -2
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املعتادة واملعروفة لديهم، وهنا تلعب اإلدارة دورها احلاسم يف تبصري العاملني بأمهية التطوير 
والتحسني وربط ذلك نمصلحتهم، وبذلك يضمن املصرف مشاركة كامل العاملني يف عملية 

 1التأهيل والتطوير هذه.

  والترقية يف املصارف:ظروف التعيني -4
تضم املصارف نوعيات خمتلفة من العاملني واملوظفني احلاصلني على مؤهالت متنوعة 
تتدرج من أدىن الشهادات إىل أعالها، وقد أدت عدة اعتبارات أمهها عدم مراعاة الشروط 

من  الواجب توفرها فيمن يشغل وظائف مصرفية وخاصة احلساسة منها والفنية، إىل وجود كثري
العاملني يف غري مكاهنم املناسب، وال خيفى ما هلذا الوضع من تأثري على نفوس العاملني، والذي 
ينعكس أثره يف محاسهم للعمل، وإمكانية تقبلهم للتطوير والتحديث للجهاز املصريف، كذلك جيب 

عتمادا على يعتمد قرار الترقية على معايري موضوعية، ألن استعمال الترقية بطريقة سيئة، واأن 
معايري غري موضوعية، يكون هلا آثارا سيئة على جو العمل، واستعمال الترقية بطريقة صحيحة، 

على بذل املزيد من الطاقات،  املوظفنيوباالستناد إىل معايري موضوعية، يشكل أداة لتحفيز 
ؤسسات وتأهيل امل تطويراملساعدة على والسعي إىل تنمية قدراهتم وكفاءاهتم، مما ميكن من 

، ومن بني املعايري املستعملة يف الترقية: األقدمية، االستحقاق، املؤهل العلمي، إضافة إىل املصرفية
ذلك تؤخذ معايري أخرى يف عملية االختيار بشكل غري رمسي، مثل القدرة على التعامل مع 

  2اآلخرين، وعلى مواجهة الضغوط، والقدرة على التكيف مع املواقف املختلفة.
بد من اإلشارة هنا إىل أن العوامل املذكورة سواء اخلاصة أو العامة، ليست منفصلة عن  وال

بعضها البعض، وإمنا هي تتفاعل مجيعها، حبيث يكون نتاج هذا التفاعل يعرب عن الكيفية اليت تؤدى 
 هبا استراتيجية تأهيل اجلهاز املصريف اجلزائري، والشكل التايل يوضح ذلك.

 
 
 

                                                 
 . 87بتصرف من: عبد الوهاب حفيان، مرجع سبق ذكره، ص  -1
ورقة عمل مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول  بتصرف من: زين الدين بن لوصيف، استراتيجية تنمية املوارد البشرية لرفع كفاءة املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، -2

ظيم مكاسب االندماج يف احلركية االقتصادية العاملية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة سطيف، تأهيل املؤسسة االقتصادية وتع
 .2001أكتوبر 30-29اجلزائر، أيام 
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 (: العوامل املؤثرة يف تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية07الشكل رقم )
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 من إعداد الطالبة.املصدر: 

 اجلزائريةاستراتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية سياسات واملبحث الثالث: 
ة، وبالتايل إن اجتاه اجلزائر حنو التحرير االقتصادي واالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجار

إزالة كل القيود اليت تقف عائقا أمام حرية التجارة والسلع واخلدمات ورؤوس األموال، سيعرض 
إىل  ،مؤسسات القطاع املصريف باعتباره القطاع الدافع لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية

ها، الشيء الذي منافسة عاملية شديدة يف جمال تقدمي اخلدمات وجودهتا وسرعتها وكيفية تقدمي
ضرورة ال بد منها لتعزيز قدرته التنافسية ودعم  ،جيعل من تأهيل وعصرنة وإصالح اجلهاز املصريف

 ثقة املستثمرين احملليني واألجانب فيه وجعله قادرا على مسايرة التطورات الراهنة.

  اجلزائرية مستلزمات تطوير وتأهيل املؤسسات املصرفية املطلب األول:

من املسائل احليوية يف الوقت اجلزائرية املؤسسات املصرفية  تأهيلية تطوير وتعترب عمل
ورفع  أدائها، وذلك بغرض حتسني االقتصاد الوطيناحلايل، نظرا ألمهية املؤسسات املصرفية يف 

عددا من املستلزمات اليت جيب توفرها، اجلزائرية ، ويتطلب تأهيل املؤسسات املصرفية كفاءهتا

 عوامل خاصة عوامل عامة

القوانني و التشريعات- القوى البشرية ظروف العمل  
العوامل االجتماعية والثقافية -

 واحلضارية
العاماملستوى االقتصادي -  

ظروف املبىن-  
طرق أداء العمل-  
التنظيم املكتيب-  
إجراءات العمل "دليل اإلجراءات"-  
ظروف العمل االجتماعية.-  

 

ملةنقص القوى العا-  
نقص اخلربات الالزمة-  
مقاومة اجلديد والتغيري-  
ظروف العمل والترقية يف املصارف-  

اجلزائرية العوامل املؤثرة يف تأهيل املؤسسات املصرفية  
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فاءهتا، حىت تبىن على أساسها عملية التطوير والتأهيل بشكل سليم ومفيد، ومن أهم والتأكد من ك
 1يلي: تلك املستلزمات ما

 توفر البيانات واملعلومات الالزمة؛ -1
 وجود ختطيط حمدد لعملية التأهيل؛ -2
 وجود بناء تنظيمي سليم؛ -3
 مراعات الظروف اليت يعمل يف ظلها اجلهاز املصريف، -4
 التطوير والتأهيل؛ ةعة عمليمتاب -5
 املصرفية. ملؤسساتا وتأهيل تطوير العاملني مع تطوير -6

 2وسيتم شرح هذه املستلزمات بشيء من اإلجياز فيما يلي:

 : توفر البيانات واملعلومات الالزمة أوال:
يتطلب تأهيل وتطوير املؤسسات املصرفية اجلزائرية أن يكون حتت يد اإلدارة قدر من 

 ات واملعلومات تتمثل يف اآليت:البيان
معلومات عن الوضع احلايل للبنوك اجلزائرية وذلك لفهم حالتها احلاضرة من حيث اخلدمات  -

املصرفية احلالية اليت تقدمها لعمالئها، هل هي دون املستوى املطلوب، أم جيدة؟ هل هذه اخلدمات 
، أم خدمات متويلية أو استثمارية تقليدية تقدمها كل البنوك من إيداع، إقراض وحتصيل...إخل

إدارية؟ إن هذه املعلومات تساعد على معرفة نقاط الضعف لعالجها، ونقاط القوة اليت جيب 
 التركيز عليها وزيادة فعاليتها باستمرار.

 كما يفيد هنا دراسة:
 كل التجارب السابقة إلدخال خدمات مصرفية جديدة؛ -
قدمها البنوك األخرى يف البلدان اجملاورة، والتعرف على اخلدمات املصرفية املختلفة اليت ت -

إجراءات تنفيذها، ومتطلباهتا من حيث اخلربات واألدوات املساعدة، أنواع وأسعار اخلدمات اليت 
تقدمها، نوعية املوظفني، مقارنة وسائل الترويج، ومقارنة استعمال أدوات التسويق، كل هذه 

 امللصقات والكتيبات، واملنشورات املوجودة يف تلك البنوك؛املعلومات ميكن احلصول عليها من 
                                                 

 يف إدارة األعمال، جامعة دحلب، سوريا، حسان األمحد، اخلدمات املصرفية وتسويقها يف املصارف التجارية السورية، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري 1-
 .35، ص1996

  .37-35بتصرف من: املرجع نفسه، ص  - 2
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 إحصائيات عن حجم نشاط البنوك اجلزائرية يف كل نوع من أنواع اخلدمات اليت تقدمها؛ -
 معلومات عن املقترحات املقدمة من العاملني يف وحدات البنوك اجلزائرية املختلفة؛ -
بالنسبة جملاالت اخلدمات املصرفية املختلفة، معلومات عن املقترحات املقدمة من العمالء  -

 باإلضافة إىل اخلدمات اليت حتقق حاجاهتم ومتطلباهتم واليت  م تتوفر بعد لدى هذه البنوك؛
عدد العاملني احلاليني ونوعياهتم، فكلما كان العاملون مدربني للقيام بأعماهلم وبأعداد مناسبة  -

السليمني والتدريب الكفء(، كلما سهل هذا من سرعة  )وهذا يأيت عن طريق االختيار والتعيني
إجناز األعمال وتلبية رغبات العمالء، وبالتايل تقليل معدالت انتظارهم ويعترب هذا العامل اللبنة 
األساسية اليت يبىن عليها تأهيل وتطوير املؤسسات املصرفية، ألنه سيقع على عاتق العاملني أوال 

 وأخريا عبء تنفيذ التأهيل؛
معرفة مدى استعداد السلطات املعنية بإجراء التغيري والتحديث للجوانب املختلفة للبنوك  -

 اجلزائرية.

 : وجود ختطيط حمدد لعملية التأهيل -ثانيا
إن أي تفكري يف عملية التأهيل والتحديث للمؤسسات املصرفية اجلزائرية ، يتطلب التنسيق 

يت تقدمها واخلدمات اجلديدة واملطورة، لذلك جيب أن بني البنوك املوجودة واخلدمات القائمة ال
تضع اإلدارة يف كل البنوك خطة واضحة هلذا التطوير والتأهيل، توضح اجتاهاهتا بالنسبة للتطوير، 
وأنواع اخلدمات املخطط تقدميها للعمالء، ومتطلبات ذلك، والوقت املناسب واحملدد لطرح 

ى اخلدمات القائمة، ومتطلبات تنفيذها من اخلربات اخلدمات اجلديدة فيه، ومدى تأثريها عل
واألدوات واإلمكانيات األخرى املختلفة، ومدى توفر املوارد البشرية املؤهلة لذلك، ومدى وجود 
التكنولوجيات املساعدة على ذلك، ومدى مالئمة القوانني هلذا التطوير...إخل، لذلك فإن عملية 

 ة التأهيل هذه.التخطيط هلا أثر كبري يف إجناح عملي

 وجود بناء تنظيمي سليم: -ثالثا
إن تطوير وتأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية ال ميكن أن يتم يف فراغ تنظيمي، كما ال 
ميكن أن يتم يف بناء تنظيمي يعاين من مشكلة ذاتية، يف مثل هذه احلاالت البد من توضيح مجيع 

يعترب اهليكل التنظيمي من أكثر ه ولرفع كفاءته، ومشكالت التنظيم، وتقومي مجيع األخطاء لتطوير
املصرفية غالبا ما  ؤسساتاجملاالت تعرضا للتغيري، ذلك أن مجيع التغيريات اليت تطرأ على امل
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يصاحبها تغيريات يف اهليكل التنظيمي من حيث تعديله، أو تطويره، أو حذف بعض الوحدات 
 1التنظيمية، أو توسيعها، أو التقليل منها.

 2ذلك جيب مراعاة االعتبارات التالية عند اختيار اهليكل التنظيمي املناسب:ل
 أن يساهم اهليكل التنظيمي املختار يف االستفادة من مزايا التخصص؛ 

 مراعاة سهولة إحكام الرقابة؛ 

 أن يساعد اهليكل التنظيمي املختار يف حتقيق التنسيق والرقابة بني خمتلف الوظائف؛ 

  بكل نشاط وبتوزيع جغرايف حمكم؛مراعاة االهتمام 

  .مراعاة التكلفة املرتبطة بكل منط خمتار 
حيث أن سالمة التنسيق بني املستويات اإلدارية يف البنوك، وحتديد االختصاصات، ووضوح 
األدوار واملسؤوليات، وضوح جهة املساءلة واملكافأة، واخنفاض البريوقراطية وبساطة اإلجراءات، 

املسؤوليات، وتشجيع التداخل الوظيفي، وانتشار روح الفريق، ووضوح  وتكافؤ السلطات مع
اإلجراءات والسياسات اإلدارية املختلفة...إخل، كل ذلك ميهد السبيل للتطوير والتحسني والتأهيل 

 4، ولتحقيق ذلك جيب على البنوك اختاذ اإلجراءات التالية:3املزمع تطبيقه
ة داخل البنك حبيث تكون مكملة لبعضها البعض، فعمل حتديد اختصاصات اإلدارات املختلف -1

إدارة الودائع مكملة لعمل إدارة االستثمارات والتوظيف وعمل اإلدارة املالية مكملة لعمل إدارة 
 التخطيط... إخل وهكذا؛

توزيع الواجبات بني املوظفني داخل اإلدارة الواحدة، وبني اإلدارات واألقسام املختلفة تطبيقا  -2
 أ تقسيم العمل حبيث ال ينفرد معه واحد منهم بعملية معينة؛ملبد
توزيع املسؤوليات بني املوظفني واإلدارات بشكل ميكن حتديد املسؤولية عن أي خطأ عند  -3

 حدوثه؛
تقسيم العمل بني اإلدارات واألقسام واملوظفني حبيث يتم الفصل بني املسؤوليات التالية:     -4

 ات اخلاصة باملوافقة على إجراء العمليات؛*مسؤولية اختاذ القرار
                                                 
1 مقدمة ضمن يتصرف من: صاحل مفتاح، فريدة معاريف، التغيري يف املنظمات املصرفية كمدخل لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة )دراسة تطبيقية(، ورقة عمل  -

. 9، ص 2011ماي19/ 18داع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة، جامعة سعد دحلب، البليدة، اجلزائر، يوميفعاليات امللتقى الدويل حول اإلب  
 .116، ص  2006، ختصص تسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، أطروحة دكتوراهحمرزي جالل، حنو تطوير وعصرنة القطاع املصريف يف اجلزائر،  -2
 .04جازية بن بوزيان، مرجع سبق ذكره، ص  بتصرف من: عبد الرحيم شييب، -3
   .130، ص 2015حممد عبد الفتاح الصرييف، إدارة البنوك، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -4
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 *مسؤولية تنفيذ العمليات؛
 * مسؤولية احملاسبة عن العمليات؛

 *مسؤولية االحتفاظ باألصول واملوجودات.
تنظيم اإلدارات حبيث جيتمع املوظفون الذين يقومون بعمل واحد يف مكان واحد تسهيال  -5

 ألداء األعمال؛
التفصيل حبيث ال تترك الفرصة ألي موظف للتصرف الشخصي حتديد خطوات كل عملية ب -6

 إال نموافقة من له السلطة يف ذلك؛
تغيري الواجبات من وقت آلخر نما ال يتعارض مع انتظام سري العمل وبشكل يعمل على  -7

 الكشف عن األخطاء فور حدوثها إن وجدت؛
لفوري عن أي خطأ أو إسراف أو نظام رقايب يهدف إىل احملافظة على أموال البنك والكشف ا -8

 ضياع وعالجه ورفع الكفاية اإلنتاجية للبنك.
كما أن وجود بناء تنظيمي سليم يف البنك يساعد على اكتشاف العقبات واملعوقات اليت   

تقف حائال دون التطوير والتأهيل، فضال عن أن التأهيل والتطوير املستهدف سيخلق عالقات 
افية، وكل ذلك جيري من خالل التنظيم، فكلما ارتفعت كفاءته جديدة ويستلزم اتصاالت إض

 كلما سهل ذلك من أمر تطبيق التطوير والتأهيل املستهدف.    

 :الظروف اليت يعمل يف ظلها اجلهاز املصريف ةمراعا -رابعا
إن من أهم األسباب اليت تؤدي إىل ضعف كفاءة اجلهاز املصريف وعدم قدرته على 

دام أساليب ومبادئ إدارية بشكلها اجملرد دون مراعاة ملدى إمكانية استخدامها التطوير، هو استخ
يف البنوك من حيث ظروفها وطبيعة عملها واألفراد العاملني فيها، فالبد أن يراعي عند النظر يف 
تطوير وتأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية ومن مث تطوير اخلدمات املصرفية، توفر عنصري األمان 

طمئنان للعاملني باجلهاز املصريف الذين سيتولون عملية التأهيل والتطوير، حبيث ال يترتب عليه واال
تعرض العاملني ملخاطر معينة سواء من الناحية املادية أو املعنوية، وذلك حىت يقبلوا على تقدمي 

 لية.جهودهم املطلوبة، ومقترحاهتم البناءة اليت تنكشف من واقع التطبيق العملي بروح عا
كما جيب أن تراعى طبيعة اخلدمات املصرفية من حيث ضرورة سرعة إجنازها واالحتكاك 
الدائم مع أنواع وأعداد خمتلفة من العمالء، فمثال إذا كان سيترتب على إدخال خدمة جديدة 
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استقطاب نوعيات معينة من العمالء، فيجب أن حيدد مسبقا، هل عمالء الفرع احلاليون 
عمالء اجلدد؟ من حيث سرعة حصوهلم على اخلدمة وازدحام صالة العمالء، سيتضررون من ال

 األمر الذي يترتب عليه ضرورة ختصيص شبابيك جديدة يف أقسام جديدة خلدمة العمالء اجلدد.

 :التطوير والتأهيل ةمتابعة عملي -خامسا
تأخذ إن موضوع تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية ليس عملية جامدة، بل مستمرة 

باحلسبان الظروف الطارئة، وتعيد النظر باملخططات املقررة لتأهيلها يف حالة التغريات الرئيسية، 
كما جيرب منطق التأهيل والتطوير مديري البنوك على وضع األهداف وتقييم حالة البنوك بطريقة 

ل واضحة ومدروسة، وحيثهم على البحث الدائم عن فرص جديدة للنمو والتطور، كما جيع
املوظفني أكثر وعيا لدورهم وواجباهتم يف برنامج التسويق، ويشجعهم على التعاون وتضافر 

 اجلهود.
من هنا ينبغي على إدارة كل بنك أن تضع من املعايري واألسس ما ميكنها من متابعة سياسة 
 التطوير اليت انتهجتها، والوقوف على نتائج ذلك التطوير من حيث رضا العمالء عن اخلدمات

اجلديدة أو املطورة، وتكلفة ذلك التطوير واملشكالت اليت واجهته واحللول اليت وضعت من 
 أجلها.

من ناحية أخرى فإن خلق خدمة مصرفية جديدة سيتطلب يف وقت الحق النظر يف 
تطويرها، وحىت اخلدمات املصرفية املطورة ينبغي من حني آلخر النظر يف حتسني كيفية أدائها، 

 اهتا.وتبسيط إجراء

 :املصرفية ملؤسساتا وتأهيل تطوير العاملني مع تطوير -سادسا
إن رفع الكفاءة عن طريق العاملني، وتدريبهم وتنمية مقدراهتم، يستلزم القيام بعملية 
إصالح وتطوير وتأهيل اجلهاز املصريف يف كافة اجملاالت وهتيئة اجلو واملنا، اإلداري الصاحل للعمل، 

تطبيق ما تدرب عليه داخل البنك، وإفساح اجملال أمامه لتنمية قدراته، وإبراز هبدف قيام املتدرب ب
مواهبه بغية حتقيق أهدافه وأهداف البنك الذي يعمل فيه مع باقي زمالئه، حيث جيب أن تشمل 

 1الربامج التدريبية كافة أعمال البنك دون استثناء، حىت حتقق الغرض احلقيقي هلا.

                                                 
 .  95-94بتصرف من: عبد الوهاب حفيان، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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تسري دائما مع خطة التطوير والتأهيل، فال شك أن تطبيق نظام تطوير  وسياسات التدريب جيب أن
وتأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية، سيتطلب خربات إضافية، وكفاءات متنوعة، من األفضل أن 
تكون واضحة وحمددة مسبقا حىت تتماشى سياسات التدريب مع سياسات التطوير من حيث 

ى تطوير أماكن العمل حىت تتناسب مع التسلسل اجلديد الوقت، وهذا سيتطلب من ناحية أخر
للعمليات، وتوفري وسائل جديدة للعمل تساعد على تقدمي اخلدمات املصرفية اجلديدة، دون 

 معوقات من داخل البنوك نفسها. 
حيث أنه جيب على املؤسسات املصرفية تطبيق استراتيجية تنموية للكفاءات البشرية من 

 1أهيل، وذلك من خالل العمل على:أجل ضمان عملية الت
  العمل على استقطاب العناصر البشرية الذين ميتلكون مهارات وخربات كافية يف جمال

التخطيط والتنظيم والرقابة لشغل املواقع اإلدارية املهمة إضافة إىل العناصر البشرية من ذوي 
 املهارات الفنية والتقنية يف جماالت األعمال املختلفة؛

 ملصرف نظام معلومات للموارد البشرية ميتاز بالدقة واحلداثة وسرعة التنفيذ مييزه عن امتالك ا
 املصارف املنافسة؛

  ضرورة أن يويل املصرف اهتماما كبريا باألفكار واملعاجلات اليت يقترحها العاملون املتميزون
 ملعاجلة مشكالت العمل؛

  البشرية احملسوبة متكنها من تنفيذ امتالك املصرف شبكة إلدارة تقنيات معلومات املوارد
 خططها وبراجمها اخلاصة باملوارد البشرية بكفاءة وفعالية؛

  اهتمام املصرف بأداء الزبائن ومقترحاهتم وتفضيالهتم يف تقدمي خدمات جديدة وإجراء
 حتسينات على اخلدمات املقدمة إليها واالستغناء عن غري املعقول منها؛

 واالبتكار لدى العاملني لديه؛ تشجيع املصرف روح اإلبداع 

 .تشجيع املصرف على إقامة احللقات النقاشية بني املوظفني الستثمار طاقاهتم الفكرية 
وبالتايل فإن هذه االستراتيجية التنموية ستضمن للمؤسسات املصرفية رفع قدراهتا التسيريية 

شرية املعرفية وتدعيم اخلربات وزيادة الفعالية التنظيمية للموارد البشرية، وزيادة املؤهالت الب

                                                 
شرية يف املؤسسات املصرفية يف ظل اقتصاد املعرفة، املؤمتر العلمي إدارة منظمات األعمال: مصطفى بداوي، حممد غردي، االستراتيجية التنموية للكفاءات الب -1

جبامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن، منشورات مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان،  2009أفريل  29-27التحديات العاملية املعاصرة، خالل الفترة 
 . 159، ص 2014اجلزء الثالث، األردن، الطبعة األوىل، 
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التطبيقية، للتكيف املستمر مع احمليط املصريف، وكذا تقوية املزايا التنافسية للكفاءات البشرية أمام 
الكفاءات والقدرات األجنبية، وهذا ما سيعمل على إزالة مجيع املعوقات اليت تقف أما عملية تأهيل 

 املؤسسات املصرفية اجلزائرية.  

 اجلزائرية: سياسات واستراتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية: ثاينالاملطلب 
حتتاج املؤسسات املصرفية اجلزائرية إىل سياسات واستراتيجيات ملواجهة عمليات التطوير 
املعاصرة يف اجملال املصريف، تنطوي على آليات )استراتيجيات( التحديث من أجل زيادة قدرهتا 

ن خالل إتباع سياسات واستراتيجيات تأهيل قادرة على جعل التنافسية، وحتقيق ذلك يكون م
 املؤسسات املصرفية اجلزائرية يف مستوى البنوك األجنبية ومواجهة املنافسة املصرفية.

لقد عملت اجلزائر على تطوير القطاع املصريف وذلك بإتباع عدة سياسات واستراتيجيات 
 ، أو الوظيفية أو البشرية، أو القانونية.مشلت مجيع النواحي، سواء اإلدارية أو التنظيمية

 التأهيل اإلداري والتنظيمي:  -أوال
نشطة وتقدمي اخلدمات املصرفية يتطلب إن التنوع والتوسع والتقدم التكنولوجي يف أداء األ

دارية، درجة عالية من البناء باإلضافة إىل أساليب إدارة العمليات املصرفية وإجناز الوظائف اإل
تأهيل إداري عن طريق إدخال تغيريات يف  تتطلبداري للبنوك، فعملية تطوير البنوك واإلالتنظيمي 

 على املرونة لتبسيط اهلياكل داخلها. االعتمادهياكلها وأنظمتها وأساليب عملها، و
داري تعين ضرورة حتسني النظام اإل اجلزائرية داري للمؤسسات املصرفيةفعملية التأهيل اإل

كل الذي جيعله فعال ويستجيب لكل التغريات اليت حتدث يف احمليط املصريف داخل البنوك بالش
 القرارات الصائبة يف الوقت املناسب. اختاذداخليا وخارجيا، وميكن املسريين من 

فهو حباجة إىل حتسني وتطوير بالشكل الذي جيعله يتوفر  داري أداة تسيريالنظام اإل فباعتبار  
 ية واملالءمة، وقادر على ضبط كل االحنرافات اليت ميكن أن حتدثيف خمرجاته الصحة واملصداق

بتحسني التسيري الداخلي هلما، واالعتماد على مبدأ املرونة يف وضع اهلياكل الداخلية التنظيمية لكل 
 حيث مشل التأهيل اإلداري للمؤسسات املصرفية اجلزائرية إنشاء ما يلي: بنك

باعتبار اجلهاز املصريف أحد أهم أجزاء النظام املايل، ومن يف: تعزيز الرقابة على العمل املصر -1
الركائز األساسية لسالمته والدافع الرئيسي لعجلة التنمية االقتصادية، كما يعترب أيضا مصدرا 
للخطر النظامي الذي يهدد االستقرار املايل االقتصادي بأكمله، لذا هتدف الرقابة البنكية إىل 
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لقوانني والتنظيمات املصرفية، نما يضمن أموال املودعني، وميكن البنوك من التأكيد على احترام ا
 حتقيق عوائد، حيث مت تأسيس اللجان التالية:

  اللجنة التقنية للمؤسسات املصرفية: -أ
 1حتت سلطة وزارة املالية وتقوم باملهام التالية: ،1971جوان  30تأسست هذه اللجنة يف 

 ايا فيما خيص املسائل املتعلقة بالوظيفة املصرفية واملسائل املتعلقة به؛تقترح آراءها وجتمع الوص -
تنسيق نشاط املؤسسات املالية والعمل على انسجام هذا النشاط مع االحتياطات املخططة  -

 لألعوان االقتصاديني؛
 اقتراح اإلجراءات فيما يلي: -
 ييم احلاجات واملوارد التمويلية؛سهيل مناهج اإلجراءات اإلحصائية، باإلضافة إىل تقنيات تقت 
 سني وتطوير اخلدمات املصرفية والعمل على إنشاء بنوك جديدة؛حت 
 سهيل املناهج احملاسبية واإلدارية؛ت 
 لعمل على التنسيق بني تطوير اجلهاز املصريف وما يستدعيه من تكوين ليد عاملة كفأة اليت ا

 البنوك الوطنية؛ سيريتتسهل 
 ص حسابات امليزانية لكل مؤسسة مالية والدفاتر احملاسبية، وتقوم نة بفحجذه اللهقوم ت

 بتسجيل مالحظاهتا والوصايا لكي تتم املصادقة على هذه األعمال من طرف وزارة املالية.
 اللجنة املصرفية: -ب

مكلفة نمراقبة حسن  على أنه: "تنشأ جلنة مصرفية 143 نص قانون النقد والقرض يف مادتهي
 .2"نني واألنظمة اليت ختضع هلا البنوك واملؤسسات املالية ونمعاقبة املخالفات املثبتةالتطبيق للقوا

تتشكل هذه اللجنة من حمافظ بنك اجلزائر رئيسا له يعوضه نائبه إن اقتضى األمر، ومن أربعة و
 أعضاء: قاضيان ينتدبان من احملكمة العليا، شخصني يقترحهما وزير املالية.

 3سية ما يلي:ملياهتا األساعومن 

                                                 
 .68، ص 1994، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 90/10علي بطاهر، اإلصالحات احلديثة للنظام املصريف، قانون النقد والقرض  -1
ألمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، (، ا10-90من قانون النقد والقرض ) 143املادة اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  -2

 .  536، ص 18/04/1990،  بتاريخ 16العدد 
(، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، 10-90من قانون النقد والقرض ) 157إىل  147املادة اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  -3

   .538-537، ص 18/04/1990،  بتاريخ 16اجلزائر، العدد 
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 راقبة الوضعية املالية للبنوك واملؤسسات املالية وذلك باالعتماد على الوثائق املستندية أو م
القيام بزيارات ميدانية، وحيق هلا أن تطلب من البنوك واملؤسسات املالية كل املعلومات 
واإلثباتات واإليضاحات، كما ميكن هلا طلب مثل هذه اإليضاحات من أي شخص له 

 ن يكون مربرا للبنك لالحتجاج بدعوى السر املهين.أقة نموضوع الرقابة دون عال
  ميكن أن متتد أعمال الرقابة إىل كل شخص له مسامهة أو عالقة مالية مع هذه البنوك أو

ما قد متتد هذه الرقابة إىل الشركات التابعة هلذه املؤسسات سواء كان كاملؤسسات املالية، 
 يف اخلارج. اجلزائر أو هلا فروعنشاطها يتم بالكامل ب

  متابعة مدى استمرار إبقاء البنوك للمتطلبات اليت يفرضها القانون، ونظام بنك اجلزائر
يف جمال متابعة  ملمارسة هذا النشاط، كما هتتم بضمان احترام البنوك جلميع قواعد احلذر

اليت حيددها بنك وفقا للشروط وحسب درجة اخلطر املستوجب،  البنوك لديوهنا وتصنيفها
 اجلزائر. 

وميكن للجنة أن تدعو البنوك واملؤسسات املالية يف مدة معينة الختاذ اإلجراءات اليت من 
مدير مؤقت  شأهنا أن تعيد وتدعم توازهنا املايل أو تصحح أساليبها اإلدارية، كما ميكنها تعيني

ملعنية، ويف حالة خمالفة البنوك أو إلدارة وتسيري أعمال املؤسسة بطلب من املقيمني على املؤسسة ا
املؤسسات املالية إلحدى األحكام القانونية أو التنظيمية ميكن هلذه اللجنة أن تقدم عقوبات كالتنبيه 

 أو املنع من املمارسة لبعض األعمال وتقييد يف ممارسة النشاط ...اخل.
قوبة مالية ال تتعدى رأس ما ميكنها أن تقضي بدال من العقوبات التأديبية وزيادة إليها بعك

املال األدىن املتوفر لدى املؤسسة املعنية، وتقوم اخلزينة بتحصيل هذه املبالغ لتدخلها يف ميزانية 
الدولة، كما ميكنها أن تضع قيد التصفية هلذه البنوك واملؤسسات املالية اليت  م يعد هلا ترخيص 

 نممارسة العمل.

 البنوك واملؤسسات املالية:  تأسيس أنظمة للرقابة الداخلية ب -2
03-02أصدر بنك اجلزائر النظام  2002نوفمرب  14بتاريخ 

املتضمن الرقابة الداخلية  1
على البنوك واملؤسسات املالية الذي نموجبه أصبحت هذه املؤسسات جمربة على تأسيس أنظمة 

                                                 
بالرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية ، األمانة العامة للحكومة، املطبعة  املتعلق 03-02النظام اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  -1

 .  31-25، ص 18/12/2002،  بتاريخ 84الرمسية، اجلزائر، العدد 
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اإلمجايل، خطر للرقابة الداخلية تساعدها على مواجهة خمتلف املخاطر )خطر معدل الفائدة 
، Iالتسوية، خطر السوق، خطر تشغيلي، خطر قانوين( متاشيا مع ما ورد من مقررات جلنة بازل

08-11مت إصدار النظام  2011ويف 
والذي ينص  03-02الذي يلغي ويعوض النظام السابق  1

وعيتها على تدعيم وتعزيز أجهزة الرقابة الداخلية يف املصارف واملؤسسات املالية اجلزائرية وت
بضرورة وجود رقابة داخلية فعالة بداخلها، مما يسمح هلا نمواكبة املعايري الدولية والوقاية من 

، اليت من IIاملخاطر املختلفة اليت تواجهها، وخاصة املخاطر املستجدة متاشيا مع اتفاقية بازل 
 أبرزها اخلطر التشغيلي، وخطر السيولة وخطر عدم السداد.

بات الدولية اجلديدة يف جمال الرقابة االحترازية، فقد مت تبين مبادئ الرقابة ومتاشيا مع املتطل
والذي مينح مهنة  2010أوت  26املؤر، يف  04-10االحترازية الكلية، وذلك نموجب األمر 

اإلرساء القانوين لالستقرار املايل لبنك اجلزائر، وخصوصا ما تعلق نمهمة تسيري اخلطر النظامي، 
عملية الرقابة االحترازية الكلية هيئة إشراف عامة للنظام املصريف، تتوىل إجناز  حيث تشرف على

   2أعمال جتميع املعلومات احملاسبية واالحترازية وتستعمل قاعدة البيانات هذه يف:
  حتويل الوضعية املالية للنظام املصريف ككل من خالل تأمني البيانات اليت حيتاج إليها عند

 مة واملتانة املالية؛بناء مؤشرات السال

  حماكاة سيناريوهات اختبارات اإلجهاد املايل، واليت تسمح بقياس مقاومة كل املؤسسات
 فرديا وحصانة النظام املصريف ككل؛

 .التنبؤ باجتاه مؤشرات االستقرار املايل مستقبال 
ت جيب أن يضم جهاز الرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسا  03-02حيث أنه حسب التنظيم 

كما مت إدخال ضمن هذه األنظمة  ،08-11املالية عدة أنظمة، اليت مت تعديلها نموجب النظام 
 3قواعد احلوكمة وهذه األنظمة تتمثل يف:

  نظام رقابة العمليات واإلجراءات الداخلية؛ 

 التنظيم احملاسيب ومعاجلة املعلومات؛ 

                                                 

املتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية ، األمانة العامة للحكومة، املطبعة  08-11النظام جلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، ا 1-
 .21، ص 29/08/2012،  بتاريخ 47الرمسية، اجلزائر، العدد 

(، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 2011-2003ر جتميعي للنظام املايل اجلزائري للفترة )رمية ذهيب، االستقرار املايل النظامي: بناء مؤش -2
 . 193، ص 2013-2012، اجلزائر، 2التسيري، جامعة قسنطينة 

  .23ص  مرجع سبق ذكره،(، 08-11)النظام 29/08/2012بتاريخ الصادر ، 47اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد  -3
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 أنظمة قياس املخاطر والنتائج؛ 

 املخاطر؛ أنظمة املراقبة والتحكم يف 

 نظام حفظ الوثائق واألرشيف )نظام اإلعالم والتوثيق(؛ 

 .قواعد احلوكمة 
 نظام رقابة العمليات واإلجراءات الداخلية: -أ

جمموعة من التوجيهات تركزت يف  نظام رقابة العمليات واإلجراءات الداخليةيتضمن 
 1جمملها حول:

 لعمليات احملققة، وكذا احترام كل ضمان رقابة دائمة للمطابقة واألمن واملصادقة على ا
التوجيهات والتعليمات واإلجراءات الداخلية والتدابري املتخذة من البنوك واملؤسسات 

 املالية، خصوصا تلك املتعلقة نمراقبة املخاطر املرتبطة بالعمليات؛

 ضمان رقابة دورية النتظام وأمن العمليات واحترام اإلجراءات الداخلية وفعالية الرقابة 
الدائمة ومستوى اخلطر املمكن التعرض له فعال، وأخريا فعالية ومالءمة أجهزة التحكم يف 

 املخاطر مهما كان نوعها؛

  ضرورة قيام البنوك واملؤسسات املالية بتعيني مسؤوال مكلف بالتنسيق وبفعالية أجهزة
 الرقابة الدائمة، ومسؤوال مكلف بالسهر على فعالية جهاز الرقابة الدورية؛

  الشروع يف وضع جهاز ملراقبة خطر عدم االمتثال، والتأكد من كفاية تناسب املوارد
 املتاحة للموظفني املسؤولني عن هذه الوظيفة مع أنشطتهم؛

  اختاذ اإلجراءات اليت تسمح بتجنب صراع املصاحل وضمان التزام األفراد، واهليئة التنفيذية
 وجملس اإلدارة بأخالقيات املهنة؛

 يمات واإلجراءات والوسائل اليت تسمح هلا باحترام األجهزة الرقابية والتنظيمية وضع التنظ
 من أجل الوقاية ومكافحة تبيض األموال ومتويل اإلرهاب.

 
 

                                                 
(، مرجع سبق ذكره، ص 08-11)النظام  29/08/2012، الصادر يف 47اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد  -بتصرف من: -1

24-26. 
، اجلزائر، 1ة يف اجلزائر، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة عبد اجلليل بوداح، إميان بركان، أمهية أنظمة الرقابة الداخلية يف حوكمة املؤسسات املصرفي -

 .  31، ص2015، اجمللد أ، جوان 43العدد 
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 التنظيم احملاسيب ومعاجلة املعلومات: -ب
التوجيهات  08-11حسب النظام  التنظيم احملاسيب ومعاجلة املعلوماتحيث يتضمن 

 1التالية:
  احترام األحكام التشريعية والتنظيمية املرتبطة بالنظام احملاسيب املايل، نما يف ذلك ضرورة

 لوائح جملس النقد والقرض وتعليمات بنك اجلزائر؛

 احلفاظ على مجيع امللفات الالزمة لتربير البيانات املالية والتقارير الدورية؛ 

 أساليب التقييم واحملاسبة؛ضمان اكتمال وجودة ومصداقية وشفافية ومشولية املعلومات و 

 .السيطرة على أنظمة املعلومات 
 :أنظمة قياس املخاطر والنتائج -ج

جيب أن تقوم البنوك واملؤسسات املالية بوضع أنظمة قياس وحتليل املخاطر، وتكييف هذه 
األخرية مع طبيعة وحجم عملياهتا بغرض تفادي خمتلف أنواع املخاطر اليت تتعرض هلا من جراء 

العمليات على اخلصوص، منها خماطر القروض والتركيز والسوق ومعدل الفائدة اإلمجايل هذه 
والسيولة والتسوية وعدم املطابقة وكذا اخلطر التشغيلي، حيب على البنوك واملؤسسات املالية أن 

 2تقيم بانتظام نتائج عملياهتا، كما جيب عليها أن:
  قياس هذه املخاطر؛تضع إجراءات الختيار خماطر االئتمان ونظام 

 تطوير جهاز لتحديد وقياس توزيع القروض املستحقة والقروض فيما بني املصارف؛ 

 وضع جهاز لتحديد وقياس وإدارة خماطر السيولة؛ 

  إنشاء نظام معلومات داخلي يسمح هلا بالتعرف على املخاطر الكلية ألسعار الفائدة اليت
 ات الالزمة؛ميكن أن تواجهها ونمتابعتها واختاذ اإلجراء

 .تسجيل عمليات الصرف اليومية وفقا للوائح التنظيمية اخلاصة بسوق الصرف 
 :أنظمة املراقبة والتحكم يف املخاطر -د

جيب على البنوك واملؤسسات املالية أن تضع أنظمة للمراقبة والتحكم يف خماطر القروض 
وخماطر معدالت الفائدة وخماطر وخماطر التركيز واملخاطر الناجتة عن العمليات ما بني البنوك، 

معدالت الصرف، وخماطر السيولة والدفع، مع إظهار احلدود الداخلية والظروف اليت من خالهلا 
                                                 

  املرجع نفسه. -1
 .  32عبد اجلليل بوداح، إميان بركان، مرجع سبق ذكره، ص -2
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يتم احترام هذه احلدود، مع ضرورة تزويدها بالوسائل الالزمة للتحكم يف املخاطر العملياتية 
 1ساسية أو املساس بسمعتها.والقانونية، وخصوصا تلك اليت قد تؤدي إىل توقف األنشطة األ

 : )نظام اإلعالم والتوثيق( نظام حفظ الوثائق واألرشيف -هـ
جيب أن تقوم البنوك واملؤسسات املالية بإعداد جمموع الوثائق اليت حتدد بدقة الوسائل 

 2املوجهة لضمان السري احلسن جلهاز الرقابة الداخلية، ال سيما ما يلي:
 لتفويضات املمنوحة؛خمتلف مستويات املسؤولية وا 

 املهام املخولة والوسائل املخصصة لسري أنظمة الرقابة؛ 

 القواعد اليت تضمن استقاللية هذه األجهزة؛ 

 اإلجراءات املتعلقة بأمن أنظمة املعلومات واالتصال؛ 

 وصف أنظمة قياس املخاطر؛ 

 وصف أنظمة املراقبة والتحكم يف املخاطر؛ 

 طابقة؛وصف األجهزة املتعلقة باحترام امل 

 .كيفيات ختزين وحفظ األرشيف املادي واإللكتروين 
كما جيب أن تكون هذه الوثائق متاحة عند احلاجة وعند طلبها من طرف جملس اإلدارة 

 وحمافظي احلسابات، واللجنة املصرفية ومفتشي بنك اجلزائر.
 قواعد احلوكمة: -و

ت، وكذا حتديد احلقوق تسمح قواعد احلوكمة اجليدة بتوزيع املسؤوليات والصالحيا
والواجبات بني خمتلف األطراف أصحاب املصاحل داخل أو خارج املصرف، لذا فااللتزام هبذه 
القواعد يعد أمرا جوهريا لسالمة األنظمة الداخلية للمصرف، وإدراكا منه هلذا الدور قام بنك 

 3لعناصر التالية:اجلزائر بإدراج قواعد احلوكمة ضمن أنظمة الرقابة الداخلية، وحتديدا ا

                                                 
(، مرجع سبق ذكره، ص 08-11)النظام  29/08/2012لصادر يف ، ا47اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد  -بتصرف من: -1

30. 

 .31(، مرجع سبق ذكره، ص 08-11)النظام  29/08/2012، الصادر يف 47اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد  -2
 .34عبد اجلليل بوداح، إميان بركان، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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  ،جيب على اهليئة التنفيذية وجملس اإلدارة السهر على تعزيز أخالقيات املهنة واملساواة
وخلق ثقافة الرقابة داخل املصرف، وتوعية الفرد بدوره اهلام ضمن نظام الرقابة الداخلية 

 واملشاركة يف تفعيله؛

 شطة ونتائج الرقابة الداخلية اجتماع جملس اإلدارة مرتني يف السنة على األقل، لفحص أن
 وذلك بناء على املعلومات اليت توجه له من قبل اهليئة التنفيذية وجلنة املراجعة؛

  املسؤولية يف تأمني امتثال املصرف لاللتزامات احملددة له من طرف اهليئة التنفيذية وجملس
ة الداخلية واألخذ اإلدارة، وأن تلتزم هذه األخرية بدورها يف تقييم فعالية أجهزة الرقاب

 باإلجراءات التصحيحية؛

  إعالم اهليئة التنفيذية جملس اإلدارة فورا بكل املستجدات أو احلوادث اهلامة اليت مت تسجيلها
من طرف أجهزة الرقابة الداخلية، ال سيما فيما يتعلق بتجاوز حدود املخاطر وعمليات 

 االحتيال الداخلية واخلارجية؛

  من طرف املسؤولني عن الرقابة الدائمة والدورية إىل اهليئة التنفيذية رفع التقارير املعدة
 وجملس اإلدارة؛

  على املصارف حتضري مرة واحدة يف السنة على األقل، تقرير حول الظروف اليت متارس
فيها عملية الرقابة الداخلية يف إطار هذا التنظيم، وتقرير أخر حول كيفية حتديدها 

  تتعرض هلا.ومراقبتها للمخاطر اليت

بغرض متكني السلطات النقدية من اختاذ القرارات املالئمة، مت حتسني نظام املعلومات املصريف:  -3
 ، ومتثلت يف:وضع جمموعة من نظم املعلومات اخلاصة بالنظام املركزي يف شكل مركزيات

 مركزية املخاطر: -أ
العمل املصريف، تتزايد املخاطر   إطار الوضع الذي يتميز حبرية املبادرة وقواعد السوق يفيف

هيئة  لتنص على تأسيس من قانون النقد والقرض 160املرتبطة بالقروض، وعليه فقد جاءت املادة 
تقوم بتجميع هذه املعلومات مسيت نمركز املخاطر وهي: "ينظم ويسري بنك اجلزائر مصلحة 

ن من القروض وطبيعة وسقف مركزية للمخاطر تدعى مركز املخاطر تتكفل جبمع أمساء املستفيدي
والضمانات املعطاة لكل قرض من مجيع البنوك واملؤسسات  القروض املمنوحة واملبالغ املسحوبة
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، فهي عبارة عن قاعدة معطيات مكونة من جمموع البنوك، تسمح بتجميع، ختزين وتوفري 1املالية"
الطلب، وتتعلق بالقروض املعلومات للمصارف املشتركة يف هذه املركزية سواء على اخلط أو ب

واالئتمانات اإلجيارية املمنوحة من طرف البنوك للمؤسسات واألفراد، وتلزم البنوك بإبالغ 
املركزية بكل الديون املشكوك فيها واملتنازع بشأهنا، ويعمل ذلك على مساعدة البنوك 

 واملؤسسات املالية على تقييم خماطر القروض وتسيريها والتحكم فيها.
والصادرة عن بنك اجلزائر تنظيم  22/03/1992يف ة املؤرخ 01-92نت الالئحة قد تضمو

 مركز املخاطر وطرق عمله.
اليت هلا نشاط " لبنوك واملؤسسات املاليةاولقد فرض بنك اجلزائر على كل هيئات القرض "

بغي عليها على التراب الوطين االنضمام إىل هذه املركزية واحترام قواعد عملها احتراما صارما، وين
يف هذا اإلطار أن تقدم تصريح خاص بكل القروض املمنوحة إىل الزبائن سواء كانوا أشخاصا 

 طبيعيني أم معنويني.
 2أهداف منها: اإلضافة إىل الوظيفة اإلعالمية ملركزية املخاطر، فإهنا تسعى إىل حتقيقب

تقوم به يف جمال اخلضوع  معرفة مدى العمل الذيومراقبة ومتابعة نشاطات املؤسسات املالية  -
 ملعايري وقواعد العمل اليت حيددها بنك اجلزائر؛

نح البنوك واملؤسسات املالية فرصة القيام نمفاضالت بني القروض املتاحة بناء على معطيات م -
 سليمة نسبيا؛

تركيز املعلومات املرتبطة بالقروض ذات املخاطر يف خلية واحدة بالبنك املركزي، ويسمح له  -
 ذلك بتسيري أفضل لسياسة القرض؛

وال ميكن للهيئة املالية أن متنح قروضا مصرحا هبا لدى مركزية املخاطر على أهنا قروض 
ذات خماطر إىل زبون جديد إال بعد استشارهتا، ومن الواضح أن هذا اإلجراء يسمح أو يهدف إىل 

الية املعلومات الضرورية كشف وتدارس املخاطر املرتبطة بالقرض ومنح البنوك واملؤسسات امل
 املرتبطة بالقروض والزبائن اليت تشكل خماطر حمتملة.

                                                 
، بتاريخ 16، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد 10-90ية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، قانون النقد والقرض اجلريدة الرمس -1

 .520، ص 18/04/1990
، الصادر بتاريخ 16(، العدد 10-90من قانون النقد والقرض ) 161و 160اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املادة  -2

 .539-538، مرجع سبق ذكره، ص 18/04/1990
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تنظيمها وعملها  الذي حدد 22/03/1992املوافق لـ  92/01صدر النظام  1992يف سنة و -
واعتبارها من بني هياكل بنك اجلزائر، واهلدف منها هو جتميع ومركزة املخاطر البنكية وعمليات 

بنك اجلزائر على كافة البنوك واملؤسسات املالية االنضمام ملركزية املخاطر القرض، وقد فرض 
 نأوالتصريح بالقروض املستفادة من زبائنها سواء كان هلم شخصية طبيعية أو معنوية، وجيب 

تكون هذه التصرحيات دورية تتضمن مبلغ القروض وأمساء املستفيدين، وال حيق منح قرض إال بعد 
 1 منها. واستالم الرد استشارة املركزية

وهكذا أصبح بنك اجلزائر يتوفر على بطاقية دائمة تتكون من املؤسسات املصرح هبا من 
 واملؤسسات املالية، واليت تتعامل معها كمستعملة للقروض.  البنوك

 مركزية عوارض الدفع: -ب
 تقوم البنوك احمليط املايل واالقتصادي اجلديد، الذي يتميز بالتغري وعدم االستقرار، يف

واملؤسسات املالية بأنشطتها يف منح القروض إىل الزبائن، وأثناء ذلك، من احملتمل حدوث بعض 
ذلك يرتبط باملخاطر املهنية للنشاط  نأاملشاكل على مستوى استرجاع القروض، وبالرغم من 

ك مركزية يعد من عوامل الفطنة لدى البنوك، ورغم أن هنا قوعهود ضالبنكي، إال أن االحتياط 
للمخاطر على مستوى بنك اجلزائر تعطي مسبقا معلومات خاصة ببعض أنواع القروض والزبائن، 

 إال أن ذلك ال يلغي بشكل كامل املخاطر املرتبطة بذلك.
قام بنك اجلزائر بإنشاء مركزية  22/03/1992املؤر، يف  02-92نموجب النظام رقم و

سات املالية واخلزينة العمومية واملصاحل املالية للربيد عوارض الدفع، وفرض على كل البنوك واملؤس
االنضمام إىل هذه املركزية  وكل املؤسسات األخرى اليت تضع حبوزة الزبائن وسائل دفع وتسريها،

 وتقدمي كل املعلومات الضرورية هلا.
ر تقوم مركزية عوارض الدفع بتنظيم املعلومات املرتبطة بكل احلوادث واملشاكل اليت تظهو

عند استرجاع القروض أو تلك اليت هلا عالقة باستعمال خمتلف وسائل الدفع، ومهمة مركزية 
 2وارض الدفع تتمثل يف:ع

                                                 
املتعلق بتنظيم مركزية األخطار وعملها، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية،  01-92اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -1

 .12، ص07/02/1993،  بتاريخ 08اجلزائر، العدد 
املتعلق بتنظيم مركزية للمبالغ غري املدفوعة وعملها، األمانة العامة للحكومة، املطبعة  02-92اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -2

 .13، ص07/02/1993،  بتاريخ 08الرمسية، اجلزائر، العدد 
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تنظيم بطاقية مركزية لعوارض الدفع وما قد ينجم عنها وتسيريها، وتتضمن هذه البطاقة كل  -
 حلوادث املسجلة بشأن مشاكل الدفع أو تسديد القروض؛ا

رض الدفع وما ميكن أن ينجم عنها من تبعيات وذلك بطريقة دورية وتبليغها إىل نشر قائمة عوا -
 الوسطاء املاليني وإىل أية سلطة أخرى معنية.

 جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة: -ج
اء هذا اجلهاز ليدعم ضبط قواعد العمل بأهم أحد وسائل الدفع "الشيك"، وقد مت ج

ويعمل هذا اجلهاز على جتميع  ،1992مارس  22املؤر، يف  03-92إنشاؤها نموجب النظام 
ذه املعلومات إىل هلعدم كفاية الرصيد والقيام بتبليغ  املعلومات املرتبطة بعوارض دفع الشيكات

 الوسطاء املاليني املعنيني.
عدم كفاية الرصيد أو عدمه أن لعلى الوسطاء  املاليني  الذين وقعت لديهم عوارض دفع و

ذلك إىل مركزية عوارض الدفع حىت ميكن استغالهلا وتبليغها إىل الوسطاء  املاليني يصرحوا ب
اآلخرين، وجيب عليهم يف هذا اجملال أن يطلعوا على سجل عوارض الدفع قبل تسليم أول دفتر 

 للشيكات للزبون.

 يهدف هذا اجلهاز إىل حتقيق ما يلي:و
ي على عنصر الغش، وخلق قواعد للتعامل املايل تطهري النظام املصريف من املعامالت اليت تنطو -

 الثقة؛ ساسأيقوم على 

وضع آليات للرقابة على استعمال واحد من أهم وسائل الدفع املستعملة يف االقتصاد املعاصر  -
 بغية تطوير استعماهلا واالستفادة من مزايا التعامل هبا.

 تطبيق املعايري احملاسبية العاملية: -4
يلتزم جملس النقد والقرض بتحديد املقاييس والقواعد  ،11 -03من األمر  62سب املادة ح

احملاسبية املطبقة بالبنوك واملؤسسات املالية مع مراعاة التطور احلاصل على الصعيد الدويل يف هذا 
امليدان، وكذلك إدخال يف النظام احملاسيب الذي تعتمده البنوك واملؤسسات املالية ما يعرف باملعايري 

 .IAS" International Accounting Standards" اسبية الدوليةاحمل
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 تعزيز وتقوية السلطات اليت يتمتع هبا القائم باإلدارة مؤقتا: -5
2003ل سنة ين التعدم 113 املادة يف

ملؤقت كل السلطات الالزمة ا ، منح املشرع للمسري1
ريها، وذلك عكس القانون القدمي يف مادته إلدارة أعمال املؤسسة املعنية أو فروعها يف اجلزائر وتس

 حيث يقتصر نشاط املسري املؤقت يف إطار السلطات املخولة له فقط. 155

 التأهيل الوظيفي: -ثانيا
املؤسسات املصرفية قوم هبا تالتأهيل أو التحديث الوظيفي هو حتسني الوظائف اليت 

ملواجهة املنافسة األجنبية ذات التطور ها مما يؤهل ،ضمان نوعية اخلدمات املقدمةاجلزائرية، بغرض 
التكنولوجي املتقدم وتقدمي اخلدمات بأقصى سرعة ممكنة حمققة بذلك رضى الزبائن، ومكانة أو 

 .ميزة تنافسية يف السوق املايل واملصريف بصفة خاصة
اجلزائرية نفسها  املؤسسات املصرفيةيف ظل التغريات االقتصادية اجلديدة وجدت حيث أنه 

فعالة تتماشى واألوضاع  استراتيجياتضطرة إىل إعادة النظر يف عالقاهتا مع حميطها ومن مث بناء م
إىل إجراء إصالحات وعصرنة للوظائف املقدمة من قبل هذه املؤسسات متثلت دفع  هذا ما احلالية،

 فيما يلي:
ؤسسات املالية مت حتديد القواعد اليت جيب على البنوك وامل من أجل تفادي خماطر القروض -1

 جمال تقييم املخاطر، وتصنيف الديون حبسب درجة املخاطر اليت يواجهها املستفيد من يف اعتمادها
القرض، وتكوين االحتياطات وإدراج الفوائد النامجة عن الديون وعلى كل بنك أو مؤسسة مالية 

 2 أن حتترم:
 اصة باملستفيد؛النسبة القصوى بني جمموع املخاطر ومبلغ صايف األموال اخل -
 سببب اهل النسبة الدنيا بني مبلغ صايف هذه األموال اخلاصة ومبلغ جمموع املخاطر اليت يتعرض -
 ملياته.ع

 ليتاعلى كل بنك أو مؤسسة مالية أن يعد بصفة دورية كل السياسات واإلجراءات و
سسة متسببة يف تتعلق بقروضها وتوظيفاهتا، وأن تشترط تقريرا عن املراجعة اخلارجية لكل مؤ

                                                 
املتعلق بالنقد والقرض، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد  11-03من القانون  113الدميقراطية الشعبية، املادة  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية -1

  .18ص  ،27/08/2003بتاريخ ، 52
تسيري املصارف واملؤسسات املالية، األمانة العامة للحكومة، املتعلق بقواعد احلذر يف  09-91اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -2

 . 737، ص29/03/1992،  بتاريخ 24املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد 
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املخاطر، وعليها التفريق بني الديون العادية والديون املصنفة، وتكوين االحتياطات اخلاصة خبطر 
 كل قرض.

املوافق  97/01ار تصنيف العمليات البنكية وكيفية تقييدها، صدر النظام طويف إ 1997يف سنة  -2
ية، وقد حدد كافة القواعد ، وهو يتعلق بالعمليات اخلاصة باألوراق املال08/01/1997لـ 

جيب على البنوك مراعاهتا عند الشراء أو التنازل أو القرض بواسطة األوراق  ليتاواألصول احملاسبية 
 1 املالية مهما كان شكلها.

 97/04النظام فقد مت توضيحها من خالل  فيما خيص عمليات البنوك يف جمال الودائع املصرفية -3
يث وضح احلاالت اليت ميكن للبنك فيها من تعويض املودعني مع ، ح31/12/1997املوافق لـ: 

حتديد حدود التعويض، وهو ما يسمى بسقف التعويض، وعلى كل بنك أن يبلغ فورا برسالة 
مسجلة املودعني يف حالة غياب الودائع، وأن يعلمهم بالطرق واإلجراءات الواجب اتباعها 

 قصاهأاملصرفية أن تعوض املودعني يف أجل  دائعلالستفادة من التعويض، وعلى شركة ضمان الو
 2 تصريح اللجنة املصرفية بعدم توفر الودائع. اريختثالثة أشهر ابتداء من 

فقد مت  تعلق بعمليات إعادة اخلصم والقروض املمنوحة للبنوك واملؤسسات املالية،يأما فيما  -4
العمومية واخلاصة  خصم السندات ت إعادةاحتديد الشروط واملعايري املتعلقة بعملي 2000سنة 

لعمليات منح القروض، وحيدد جملس النقد والقرض دوريا قائمة السندات العمومية املقبولة للخصم 
اخلصم أن  عادةإمن قبل بنك اجلزائر، وعلى املؤسسات املالية أو البنوك املستفيدة من عمليات 

ن هلذا البنك وبناء على تقدمي السندات تبعث إىل بنك اجلزائر كل ملفات القروض املطابقة، وميك
 30واملضمونة من طرف الدولة أن مينح البنوك واملؤسسات املالية سلفيات ملدة  لصادرةا العمومية

سنوات،  3وتقل عن  يوما، وختص سندات عمومية تفوق املدة املتبقية عن استحقاقها ثالثة أشهر
 3 للسندات املرهونة. من القيمة اإلمسية %90وال تتجاوز قيمة السلفية 

                                                 
املطبعة  كومة،حاملتعلق بقيد األوراق اخلاصة باألوراق املالية، األمانة العامة لل 01-97اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -1

 .30، ص15/10/1997،  بتاريخ 68الرمسية، اجلزائر، العدد 
املتعلق بنظام ضمان الودائع املصرفية، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية،  04-97اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -2

 .43-40، ص 25/03/1998،  بتاريخ 17اجلزائر، العدد 
املتعلق بعمليات إعادة اخلصم والقروض املمنوحة للبنوك واملؤسسات املالية،  01-2000اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -3

 .24-21، ص 12/03/2000،  بتاريخ 12األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد 
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تساوي املدة املتبقية من استحقاقها ثالثة  وأمرهونة خاصة بالسندات اليت ال تقل  سلفيات -
 من مبلغ الرهن. %70السلفية ال يتجاوز ر ومقدا ،سنوات

قروض احلساب اجلاري ملدة أقصاها سنة واحدة، وجيب ضمان هذه القروض برهانات تتعلق  -
 %50احلد األقصى  جاوز مبلغ القرضتميكن أن تقبل للخصم، وجيب أال ي يتبالسندات اخلاصة ال

 من مبلغ الرهن.
 تطوير وعصرنة أنظمة الدفع: -5

عمل بنك اجلزائر على استحداث وتطوير أنظمة دفع تتماشى مع تلك السائدة يف العا م 
لفورية للمبالغ الكبرية وهذا بإنشاء نظامني للدفع بني املصارف، األول هو نظام التسوية اإلمجالية ا

والدفع املستعجل، والثاين نظام الدفع خاص باملبالغ الصغرية، وهذا من أجل ضمان حتويل األموال 
 بصفة فعالة، مضمونة وسرعة وآمنة.

 )نظام الدفع الشامل للمبالغ الصغرية( :Télécompensationاملقاصة اإللكترونية  -أ
ا اجملال املصريف وللتكيف اإلجيايب مع هذه التطورات، يف إطار التطورات السريعة اليت يعرفه

بتطوير نظام املقاصة، باالنتقال من املقاصة التقليدية اليت تتم على مستوى غرفة  اجلزائرقام بنك 
املقاصة املتواجدة ببنك اجلزائر من خالل التقاء ممثلي خمتلف البنوك املتواجدة يف اجلزائر، إىل مقاصة 

01/04/2006خالل أو بواسطة احلاسبات اآللية اليت بدأ العمل هبا ابتداء من  الكترونية تتم من
1 

، حيث بالنسبة للبنوك العمومية واخلاصة واألجنبية، أي كل البنوك املتواجدة على التراب الوطين
 2مليون دينار. 1أنه ال يقبل هذا النظام إال التحويالت اليت تقل قيمتها اإلمسية عن 

عدة مزايا سواء للبنوك أو للمتعاملني )العمالء(  حققتملقاصة اإللكترونية عملية احيث أن 
 يف: تمتثل
 ؛السرعة يف إمتام العمليات -
 ؛سرعة الرد على الصكوك املقدمة للخصم أو التحصيل -
 ؛تدعيم أو إعطاء دور كبري للرقابة البنكية -
 كما كان سائدا يف غرفة املقاصة.القيام بعمليات املقاصة على مدار اليوم وليس لساعات فقط  -

                                                 
1
- Rapport annuel 2014, évolution économique et monétaire en Algérie, banque d'Algérie, juillet 2015, P 89.   

املتعلق نمقاصة الصكوك أدوات الدفع اخلاصة باجلمهور، األمانة العامة للحكومة،  06-05اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -2
 .24، ص 23/04/2006، بتاريخ 26الرمسية، اجلزائر، العدد املطبعة 
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 1وعملية املقاصة اإللكترونية تتم حسب اإلجراءات التالية:
 ؛استقبال الصكوك املقدمة للخصم أو التحصيل من طرف العميل 
  قيام املكلف باملقاصة بفحص هذه الصكوك والتأكد من املعلومات الواجب توافرها يف

 ؛الصكوك
  عامل بالصكوك املعدلة أصبحت تتو تغريتالبنوك يف املقاصة اإللكترونية كل صكوكLes 

Chèques Normalisés؛ 
 ؛بعد املراقبة والفحص يتم تسجيل هذه الصكوك بواسطة اإلعالم اآليل 
  يتم بعدها إرسال املعلومة والصك إىل البنكB  صاحب الصك املسلم لزبون بنكA . 

فيتم نسخ الصك  (Recto Versoبإرسال املعلومة وصورة الشيك ) Aحيث يقوم 
(Scanner( وقيمته بواسطة اخلط )OCRB)،  املوزع املركزي  وبعدها حيول بواسطة النظام(
إذا كانت العملية بني  CPI( وبواسطة  Aبنكال( إذا كانت العملية داخلية )بني وكاالت A لبنكل

ره بإرساهلا إىل مث حتول إىل املوزع اخلاص ببنك اجلزائر الذي يقوم بدو ،(Aو Bالبنوك )هنا بني 
وإرساهلا إىل الوكالة املعنية، فالعملية تتم يف نفس اليوم وتصل يف نفس  Bاملوزع املركزي لبنك 

( أيام للرد، حيث أنه يف اليوم الرابع ويف حالة 03( لديها مدة ثالثة )Bاليوم، والوكالة املستقبلة )
عميل أي جعل حسابه دائن، ويف بإعطاء أمر بدفع قيمة الصك لل Aبنك العدم وصول الرد يقوم 

هو الذي يتحمل املسؤولية مع  Bبنك الغري كاف ف Bالبنك الرد وكان رصيد زبون  وصول حالة
 زبونه.

 :حيث أنه توجد ثالث مستويات ملبالغ الصكوك املتعامل هبا على مستوى املقاصة
M1< 50.000,00DA                   
M2 ]50.000,00    200.000,00[ 
M3>200.000,00DA                  

، فنظام SWIFTفيتعامل معها بواسطة نظام  10.000.000,00DAأما املبالغ األكرب من 
SWIFT حيث أنه يف السابق كان يطبق فقط يف املعامالت وك اجلزائريةموجود على مستوى البن ،

ى املعامالت التجارية صبح يطبق علأالتجارية اخلارجية، لكن اآلن وبظهور املقاصة اإللكترونية 
 احمللية شرط أن يفوق مبلغ الصفقات مليار دج. 

                                                 
1
-BADR, Procédures de Traitement de L'instrument "Chèque" en Agence Dans Le Cadre de La 

Télécompensation. 
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 املقاصة اإللكترونية يف الشكل التايل:إجراءات من خالل ما سبق ميكننا تلخيص 
 : عملية املقاصة اإللكترونية(08) الشكل رقم

 
 

 .من إعداد الطالبة املصدر:

لكترونية سيعزز الرقابة البنكية أكثر فأكثر، وهذا ما جيعل عمليات إن تطبيق املقاصة اإل
إصدار صكوك بدون رصيد صعبة جدا، تعرض صاحبها إىل عقوبات قانونية تتمثل يف قيام بنك 

 (02)هذا العميل بسحب دفتر الشيكات منه، وعدم إصدار يف حقه دفتر شيكات آخر ملدة 
نوك املتواجدة عرب التراب الوطين، هذا إىل جانب أخذ ، وإرسال أمر بذلك إىل مجيع البسنتني

من قيمة الصك الصادر )بدون قيمة(، باإلضافة إىل دفع قيمة هذا الصك إىل  %10البنك لنسبة 
 املستفيد منه، ودفع ضعف قيمته إىل العدالة.

 نظام التسوية اإلمجالية الفورية للمبالغ الكبرية والدفع املستعجل: -ب
2005أكتوير  13الصادر يف  04-05نظام حدد نمقتضى ال

وهو نظام دفع ما بني البنوك  1
مليون دينار، ويسمح بتنفيذ أوامر التحويل 1للمبالغ الكبرية واملستعجلة اليت تفوق قيمتها أو تعادل 

2006يف الوقت احلقيقي بدون فترة مساح، وقد دخل يف العمل منذ فيفري 
، ويهدف هذا النظام 2

 3إىل:
 املعايري واملقاييس الدولية يف جمال خماطر أنظمة الدفع وتأهيل القطاع املصريف؛ مسايرة -

                                                 
مجالية الفورية للمبالغ الكبرية والدفع املستعجل، األمانة املتعلق بنظام التسوية اإل 04-05اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -1

 .29، ص 15/01/2006، بتاريخ 02العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد 
2
- Rapport annuel 2014, évolution économique et monétaire en Algérie, banque d'Algérie, juillet 2015, P 88.   

، الصريفة الشاملة كمدخل ملواكبة مستجدات الصناعة املصرفية وتأهيل املصارف اجلزائرية، مرجع سبق ذكره، ص وآخرون صاحل مفتاح بتصرف من: -3
375 . 
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 ختفيض خماطر الدفع وتقليص املدة ما بني البنوك؛  -
 ختفيض تكلفة تسيري املدفوعات وتكلفة السيولة يف حسابات التسوية يف املصارف؛ -
 ة؛ضمان السرعة واألمان يف املبادالت طبقا للمقاييس الدولي -
 تشجيع وتنمية وسائل الدفع االلكترونية. -
 ممارسة نشاط التأجري التمويلي: -6

جويلية  03املؤر، يف  06-96أعتمد التأجري التمويلي يف اجلزائر نمقتضى األمر رقم 
1996

، األمر الذي مسح بتوفري إطار قانوين ملمارسة نشاط التمويل التأجريي للمنقوالت 1
(، 112، 116، يف املادتني)10-90يق امليداين ملواد قانون النقد والقرض والعقارات، ليكرس التطب

حيث عرفه املشرع اجلزائري على أنه "عملية جتارية ومالية يتم حتقيقها من قبل البنوك واملؤسسات 
املالية أو شركات تأجري مؤهلة قانونيا ومعتمدة صراحة، تقوم على عقد إجيار يتعلق بأصول منقولة 

 .2قولة"أو غري من
 حيث أن نشاط التمويل التأجريي ميارس من قبل كل من:

جويلية  03املؤر، يف  06-96نمقتضى األمر  1997" أنشئت سنة SALAMشركة سالم" -
 اخلاص باالعتماد االجياري؛ 1996

" اليت اعتمدت Corporation  Arab Leasingشركة القرض اإلجياري العريب للتعاون "  -
 دج؛ 758000000برأمسال اجتماعي يقدر بـ  2001ر يف ديسمرب من قبل بنك اجلزائ

 قيام بنك الربكة اجلزائري بعمليات التأجري التمويلي. -
، ومت اعتمادها 2011ديسمرب  15املؤر، يف  02-11اجلزائر إجيار اليت تأسست نموجب املقرر  -

 3.5يقدر بـ  ، برأس مال2012أوت  02املؤر، يف  03-12كمؤسسة مالية نموجب املقرر 
 3 مليار دينار جزائري.

                                                 
ا، األمانة املتعلق بكيفيات تأسيس شركات االعتماد اإلجياري وشروط اعتماده 06-96اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -1

 .13، ص 03/11/1996، بتاريخ 66العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد 
املتعلق بكيفيات تأسيس شركات االعتماد اإلجياري وشروط  06-96بتصرف من: اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -2

 .15-14، مرجع سبق ذكره، ص 03/11/1996، بتاريخ 66اعتمادها، ، العدد 
املتعلق باعتماد اجلزائر إجيار، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد  03-12اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القرار  -3

 .27، ص 21/10/2012، بتاريخ 58
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، ومت 2011ماي  19املؤر، يف  01-11إجيار ليزينغ اجلزائر اليت تأسست نموجب املقرر  -
، برأس مال يقدر بـ 2012ماي  31املؤر، يف  02-12اعتمادها كمؤسسة مالية نموجب املقرر 

 1 مليار دينار جزائري. 3.5
جويلية  15املؤر، يف  01-10يت تأسست نموجب املقرر الشركة الوطنية لإلجيار املايل ال -

برأس  2011فيفري  23املؤر، يف  02-11، ومت اعتمادها كمؤسسة مالية نموجب املقرر 2010
 2مليار دينار جزائري. 3.5مال يقدر بـ 

 القيام بنشاط التوريق: -7
عصرنة املنظومة  أتى قانون التوريق لسد الفراغ يف جمال نظام التوريق يف اجلزائر، وكذا

التشريعية يف اجملال املايل وتكييفها مع السياق الدويل، حيث صدر أول قانون تشريعي لتوريق 
، ويعرف يف بنوده على أنه حتويل القروض 05-06وفق القانون  2006القروض الرهنية يف 

 3 الرهنية إىل أوراق مالية وتتم على مرحلتني:
 بل مؤسسة مصرفية أو مالية لفائدة مؤسسة مالية أخرى؛التنازل عن القروض الرهنية من ق -
 قيام هذه األخرية بإصدار أوراق مايل قابلة للتداول يف السوق ممثلة للقروض الرهنية. -

عرفها القانون بأهنا مصرف أو مؤسسة مالية، تتنازل بواسطة جدول  فاملؤسسة املتنازلة
أما مؤسسة التوريق يف عبارة عن هيئة هلا صفة  التنازل عن قروض مت منحها يف إطار متويل السكن،

 مالية تقوم بعملية التوريق يف سوق األوراق املالية.
حيث يهدف قانون التوريق إىل ضبط النظام القانوين الذي ينبغي تطبيقه على توريق 

يط القروض الرهنية على املديني املتوسط والبعيد املوجود حبوزة البنوك واملؤسسات املالية، وتنش
 السوق العقاري باجلزائر. 

مسح بإنشاء مؤسسات التوريق بقرار من هيئة سوق  05-06ووفق هذا القانون رقم 
االوراق املالية واليت يسمح هلا بإصدار سندات قابلة للتداول بعد حصوهلا على موافقة اهليئة العامة 

                                                 
املتعلق باعتماد إجيار ليزينغ اجلزائر، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر،  02-12رية الدميقراطية الشعبية، القرار اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائ -1

 .31، ص 25/07/2012، بتاريخ 43العدد 
الوطنية إلجيار املايل، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية،  املتعلق باعتماد الشركة 02-11اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القرار  -2

 .53، ص 20/03/2011، بتاريخ 17اجلزائر، العدد 
ة املتعلق بتوريق القروض الرهنية، األمانة العامة للحكومة، املطبع 05-06من القانون  2اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املادة  -3

 .14، ص 12/03/2006، بتاريخ 15الرمسية، اجلزائر، العدد 
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املتعلق ببورصة القيم  1993ماي  23لسوق األوراق املالية وذلك نمقتضى املرسوم التشريعي رقم 
املالية، ويف هذا اإلطار حصلت البنوك العمومية واخلاصة من شركة إعادة التمويل الرهين على 

من  %80تغطية لالنطالق يف منح قروض السكن، بشرط أن ال تتجاوز قيمة قرض إعادة التمويل 
ف البنوك للعمالء واحملولة قيمة الضمانات املقدمة من الوسيط املايل )أي القروض املمنوحة من طر

إىل شركة إعادة التمويل الرهين(، كما جيب أن ال يقل املعدل املتوسط ملدة القرض املتبقية عن 
من قيمة القرض املمنوح من شركة إعادة التمويل الرهين، كما أن عملية إعادة التمويل  140%

 1تتحقق فقط على القروض املضمونة فعال.
كمؤسسة مالية ذات  1997نوفمرب  27التمويل الرهين يف حيث تأسست شركة إعادة 

املؤر، يف  01-98طابع اقتصادي عمومي، وحتصلت على االعتماد كمؤسسة مالية نموجب املقرر 
 658مليار دينار جزائري، حيث يتكون رأمساهلا من  3.29برأس مال قدره  1998أفريل  6

مليار دينار جزائري، وحاليا  4.165 إىل 2003مث مت رفعه سنة  2دج، 5000000سهما بقيمة 
دج، حيث تتوزع هذه  5000000سهم بقيمة  833رأمساهلا احملرر كليا واملكتتب مكون من 

(، البنك اخلارجي BNAاألسهم على املسامهني التاليني: اخلزينة العمومية، البنك الوطين اجلزائري)
الوطين للتوفري واالحتياط (، الصندوق CPA(، القرض الشعيب اجلزائري )BEAاجلزائري)

(CNEP( بنك الفالحة والتنمية الريفية ،)BADR الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني ،)
(CAAR(الشركة اجلزائرية للتأمني ،)SAA(الشركة اجلزائرية للتأمينات ،)CAAT.)3  

منوحة من هتدف شركة إعادة التمويل الرهين أساسا إىل إعادة متويل القروض العقارية امل
 4قبل الوسطاء املاليني املعتمدين، إضافة إىل ذلك هتدف إىل:

 ترقية نظام متويل السكن على املديني املتوسط والطويل؛ 

  تشجيع املنافسة بني املؤسسات املالية من أجل منح القروض السكنية، أي تطوير الوساطة
 املالية املوجهة لتمويل السكن؛

  باسترداد الفوائد واملبالغ األصلية للقروض املمنوحة؛متديد االستحقاقات املتعلقة 

                                                 
 .19/01/2017تاريخ االطالع ، www.srh-dz.orgمن املوقع:  -1
املتعلق باعتماد  شركة إعادة التمويل الرهين كمؤسسة مالية، األمانة العامة  01-98اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املقرر  -2

 . 28، ص 03/05/1998، بتاريخ 27للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد 
 . 19/01/2017، تاريخ االطالع www.srh-dz.orgمن املوقع:  -3
  املرجع نفسه. -4
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  املشاركة يف تطوير سوق الرهن العقاري وإعطاء فرص أكرب للمؤسسات املالية واملصرفية
 لتقدمي القروض للمواطنني الذين يرغبون يف اقتناء سكنا الئقا هبم؛

 نة برهونات جلب رؤوس األموال من السوق املالية بواسطة إصدار أوراق مالية مضمو
 عقارية من الدرجة العالية نما يتفق مع القوانني املعمول هبا.

فقبل صدور قانون التوريق كانت شركة إعادة التمويل الرهين تقوم وبعد االتفاق بينها 
وبني الوسيط املعتمد جبلب األموال الالزمة من األسواق املالية احمللية واألجنبية، وذلك عن طريق 

قيم مالية أخرى، حبيث تكون شروطها متطابقة مع شروط القروض اليت يراد إصدار سندات أو 
متويلها، تقوم بعد ذلك شركة إعادة التمويل الرهين نمنح التمويل )القرض( للوسيط املايل املعتمد 
مقابل رهون عقارية من الدرجة األوىل، ويقدم الوسيط )املقترض( نموجبه قائمة إمسية لشركة إعادة 

لرهين بالديون املمولة، حيث يقوم الوسيط املايل املعتمد بتحصيل الديون اليت منحها مع التمويل ا
 1الفوائد من عمالئه املدينني.

وبغية تطوير إمكانيات تدخلها يف السوق املايل عملت شركة إعادة التمويل الرهين، خاصة 
روض الرهنية )التوريق وبعد صدور قانون التوريق على توفري طريقتني إلعادة متويل حمافظ الق

  2العقاري( متمثلتني يف:
تبعا هلذه الطريقة فإنه ال يتم حتويل الضمانات بل تبقى للبنك إعادة التمويل مع حق الرجوع:  -أ

وشركة إعادة التمويل الرهين متنح البنك متويال على شكل قرض مقابل سند  )الوسيط املعتمد(،
يقبل بنك اجلزائر خصمه أو سداده عادة، خاصة يف ألمر، ونظرا لضعف هذا الضمان الذي ال 

حالة أن البنك احملرر ال ميلك رصيد، فإن شركة إعادة التمويل الرهين تطالب بضمانات أخرى 
من قيمة مبلغ إعادة التمويل، كما أن كل املخاطر املتعلقة بالقروض  %125أكيدة يف حدود 

 يتحملها البنك.
ويف هذه الطريقة يتم حتويل الرهونات والضمانات إىل  :إعادة التمويل دون حق الرجوع -ب

( الذي ينص 05-06من القانون  11شركة إعادة التمويل الرهين حسب قانون التوريق )يف املادة 
بالتنازل عن القروض الرهنية من طرف مؤسسة االئتمان لصاحل مؤسسة التوريق، وجيب أن تكون 
                                                 

فاق والتحديات، كلية العلوم سليمان ناصر، التوريق، ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل حول استراتيجية إدارة املخاطر يف املؤسسات، اآل1- 
 .6، ص2008نوفمرب  26-25االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، أيام 

 .19/01/2017، تاريخ االطالع www.srh-dz.orgمن املوقع:  -بتصرف من:  -2
 .8سليمان ناصر، التوريق، مرجع سبق ذكره، ص  -
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من قيمة السكن، مقابل  %60سبة القرض تتجاوز القروض املتنازل عنها مؤمنة إذا كانت ن
احلصول على متويل منها، مع بقاء تسيري الديون أو القروض يف يد البنك مقابل عمولة، كما أن 

 املخاطر املرتبطة بالديون لدى الغري املعاد متويلها تتحملها شركة إعادة التمويل الرهين.
 ممارسة الصريفة اإللكترونية: -8

 اخلدمات املصرفية وتسيري التعامالت النقدية ما بني البنوك اجلزائرية يف إطار حتسني
بتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال، ومن أجل ضمان استمرارها وتعزيز قدرهتا التنافسية، 

إىل  إنشاء مؤسسة أمتتة املعامالت ما بني البنوك واملدفوعات  1995بادرت البنوك اجلزائرية سنة 
( من أجل توفري اإلسناد التكنولوجي الالزم هلا، وتضم مثاين بنوك عمومية SATIMاإللكترونية )

هي )بنك التنمية احمللية، بنك الفالحة والتنمية الريفية، بنك الربكة اجلزائري، البنك اخلارجي 
اجلزائري، بنك الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، القرض الشعيب اجلزائري، الصندوق الوطين 

على تأمني قبول  SATIM، حيث تعمل مؤسسة 1ن الفالحي، البنك الوطين اجلزائري(للتعاو
البطاقة يف مجيع البنوك املشاركة وإجراء عملية املقاصة لصفقات السحب بني البنوك، وتأمني تبادل 

مت إطالق أول  1997التدفقات املالية، كما تعمل أيضا على كشف البطاقات املزورة، ويف سنة 
وصدرت يف نفس السنة  SATIMم سحب إلكتروين فيما بني البنوك حتت إشراف مشروع نظا

بطاقة للسحب مشتركة ما بني البنوك متكن حاملها من سحب األموال يف حدود املبلغ املسموح 
به من طرف بنك الزبون من كل املوزعات األلية لألوراق النقدية للبنوك املشتركة يف الشبكة، 

 2تعمل على: SATIMوبالتايل فمؤسسة 
 العمل على تطوير استعمال أدوات الدفع اإللكترونية؛ 

  تنظيم وإدارة البنية التحتية التقنية والتنظيمية لضمان التوافق الكامل بني كل متعاملي
 الشبكة النقدية يف اجلزائر )شبكة اخلدمات املصرفية اإللكترونية(؛

 ري املنتجات اإللكترونية بني البنوك املشاركة يف وضع القواعد والقوانني بني البنوك لتسي
 لكوهنا قوة دفع؛

                                                 
عاصرة لتوزيع اخلدمات املصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك التجارية مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر، جملة أحباث اقتصادية وهاب نعمون، النظم امل -1

 . 125، ص 2008وإدارية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد الرابع، ديسمرب 
  .17/01/2017 االطالع، تاريخ www.satim-dz.comمن املوقع:  -2
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  مراقبة البنك يف إصدار وتطوير املنتجات البنكية اإللكترونية، وختصيص الشيكات وبطاقات
 الدفع والسحب النقدي؛

  تنفيذ مجيع اإلجراءات اليت حتكم سري عمل نظام الدفع اإللكتروين نمختلف مكوناته، نما
 التكنولوجيا، أمتتة اإلجراءات، سرعة املعامالت، االقتصاد يف فيها: تقنيات التحكم يف

 التدفقات املالية،...إخل.
 الصريفة عرب األنترنت )الصريفة عن بعد(: -9

 سعي إطار اإللكترونية، حيث أنه يف الصريفة أوجه أهم أحد األنترنت عرب تعترب الصريفة
 املايل السوق يف اخلدمة من النوع هذا إجياد على عملت اإللكترونية الصريفة لتبين مشروع اجلزائر

 مؤسسة إنشاء فكرة جاءت هنا ومن بذلك، تسمح  م اجلزائرية املصارف لكن قدرات اجلزائري
 خلدمات اجلزائر"شركة  فكانت اخلدمات من النوع هذا تقدمي على املصارف اجلزائرية تساعد

الفرنسية  اجملموعة بني شراكة تفاقعن ا 2004 جانفي يف اليت أنشئت "اإللكترونية الصريفة
"DIAGRAM EDI" البيانات تبادل وأمن اإللكترونية بالصريفة املتعلقة الربجميات جمال يف الرائدة 

 MAGACT"و "SOFT ANGINERING"جزائرية هي:  مؤسسات املالية، وثالث

MULTIMEDIA" العلمي والتقين  اإلعالم يف البحث ومركزCERISTلطةخمت شركة ، لتنشأ 
 بعد عن باملصارف املتعلقة خدماهتا الشركة هذه تقدم اإللكترونية الصريفة خلدمات اجلزائر مسيت

 زبائنها أصناف باختالف املالية البنوك واملؤسسات جلميع املالية البيانات تبادل وأمن وتسيري
 من تشكيلة حيث تقوم بتقدمي( خواص... مهنيني، جتار، شركات، جمموعات كربى، مؤسسات)

  1العمليات. أداء يف والسالمة األمن من عالية بدرجة اخلدمات
 حنو رئيسية بصفة موجهة جهودها والتدعيم التطوير عمليات على ركزت البداية يف

 هدف أجل من أنشئت الشركة هذه اإللكترونية، حيث أن الدفع وأنظمة البنكية اخلدمات عصرنة
 برجميات طريق عن خدمات تقدم برجميات اقتراحب املالية املؤسسات حاجات تلبية هو أساسي
  2:خالل من وذلك ( DES PROGICIELS) متعددة 
 جهة؛ من بعد عن املصارف حلول اقتراح  

                                                 
لتسيري، جامعة فضيلة شريوف، أثر التسويق اإللكتروين على جودة اخلدمات املصرفية، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ا -1

 . 153، ص 2010-2009قسنطينة، اجلزائر، 
 .15/01/2017، تاريخ االطالع www.aebs-tech.comمن املوقع:  -2
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 أخرى؛ جهة من األقسام متعددة اإللكترونية املبادالت وتأمني تبسيط 
 التكنولوجي التطور من الدرجة نفس على قسمني على توجد املقدمة اخلدمات: 

 DIAGRAM . E - BANKING: بالبنك اخلاص نفالص -
  DIAGRAM. E-FILESواألقسام  الوجهات متعدد EDI للبيانات اإللكتروين التبادل صنف -

 يكون خدماهتا وتقدمي القطاع يعرفه ووظيفي تكنولوجي تطور بكل زبائنها تزويد وتضمن
 1:يلي كما منها االستفادة مدة طوال بصفة مستمرة

 دقيقة لتقدمي دراسة احمليط ودراسة واملوجودات احلاجات تدقيق بعمليات تقوم: ويلاأل التحليل -أ
 حميطها؛ ومع املؤسسة مع تتناسب حلول

 خدمات مرفقة؛ من تشمله ما مع العمليات على واإلشراف اخلدمة تقدمي يف ويتمثل: التركيب-ب
بعد  عن املساعدة ساعدة،امل التكوين، الصيانة، خدمات بتقدمي وتكون: املستمرة املتابعة -ج

 .للعمليات املستمرة اإلنتاجية لضمان
 إىل: أساسا( AEBSاإللكترونية ) الصريفة خلدمات اجلزائر هتدف

 متعددة  اخلدمات على أساسا معتمدة حلول(  مالية مؤسسات بنوك) الزبائن على االقتراح
 املعلومات؛ ملبادالت تام تأمني مع عالية وبفعالية القنوات

 رغباته؛ ووفق زبون كل حاجات وفق اخلدمات فتكيي  
 مع يتوافق نما وهذا عديدة جماالت على ممتد معلومات نظام باكتساب لزبائنها تسمح 

 منهم؛ واحد كل مستلزمات
 األنترنت عرب خدمات تقدمي يف AEBS على اجلزائرية املصارف من العديد اعتمدت لقد

 2:منها نذكر
، BEAالبنك اخلارجي اجلزائري ، CPAبنك القرض الشعيب اجلزائري بالنسبة للبنوك العمومية:  -

  ؛ BDL احمللية، بنك التنمية BADR، بنك الفالحة والتنمية الريفية BNAالبنك الوطين اجلزائري 
، SGAاجلزائر، بنك سوسييت جينريال اجلزائر  BNP PARIBASبالنسبة للبنوك اخلاصة: بنك  -

 بنك السالم اجلزائر.
                                                 

 .15/01/2017، تاريخ االطالع www.aebs-tech.com من املوقع: -1
 .15/01/2017، تاريخ االطالع www.aebs-tech.comمن املوقع:  2-
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عرض هذه البنوك عدد من اخلدمات من خالل مواقعها عرب شبكة األنترنت، تتمثل حيث ت 
أيام، حتميل كشف احلسابات، طلب دفتر الشيكات  7/7سا و 24/24يف تسيري حسابات العمالء 

والبطاقات البنكية، تلقي رسائل شخصية من البنك، متابعة القروض، إرسال وثائق مرتبطة 
كذا خمتلف األوامر املتصلة هبا بكل أمان، متابعة عمليات الدفع باالقتطاعات والتحويالت و

 1اإللكترونية، االطالع على التغريات اليت حتدث يف سعر الصرف، التحويالت بني احلسابات.
 عن عبارة(  اجلزائرية املصارف طرف من)االنترنت  عرب املقدمة اخلدمات لكن املالحظ أن معظم

الصريفة  جمال يف للجزائر خطوة أول" AEBS"وعة، حيث تعتربخدمات قليلة وبسيطة وغري متن
 لتقدمي أخرى شركات وجود مينع ال هذا لكن اخلدمات هلذه توفري من حققته نما اإللكترونية،

 جهة من اخلدمات هذه قاعدة وتوسيع جهة من املنافسة حتقيق ألجل اإللكترونية خدمات الصريفة
 ومواكبة التطورات التكنولوجية احلديثة. اجلزائري املصريف النظام تطوير من أجل أخرى،

 التأهيل القانوين: -ثالثا
لقد كانت هناك عدة إصالحات يف القوانني املصرفية اليت ال تتماشى والعمل املصريف،   

 وذلك بغرض تكييف هذه القوانني مع املتغريات املصرفية، وقد متثلت هذه اإلصالحات يف ما يلي:

 :1986ي لسنة اإلصالح النقد -1
املتعلق بنظام البنوك والقروض، مت  19/08/1986املؤر، يف  12 -86وجب القانون رقم نم
صالح جذري على الوظيفة البنكية، وكان هذا القانون يسري يف اجتاه إرساء املبادئ العامة إإدخال 

 والقواعد الكالسيكية املالية مهما كانت طبيعتها.
 2الح ما يلي:من أهم ما نص عليه هذا اإلصو
 القانون مؤسسات القرض بأهنا أشخاص  اهذ عتربارح وتوضيح نشاط مؤسسات القرض: ش

معنوية ومتارس كنشاط معتاد عمليات البنوك، واستثىن من ذلك اخلزينة العمومية واملصاحل 
ميكن ملؤسسات القرض   يثحاملالية لبعض اإلدارات اليت متارس بعض عمليات البنوك، 

يف السوق اخلارجية، كما هو  ألجلاالية االستفادة من قروض متوسطة وطويلة واملؤسسات امل

                                                 
  .16/01/2017 تاريخ االطالع، www.aebs-tech.com من املوقع: -1

2
- Ammour Benhalima, le Système Bancaire Algérien, Textes Et Réalité, 2

ème
 Edition, Edition Dahlab, Algérie, 

2001, P62- 63. 
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يما خيص مديونية الدولة، أما التنسيقات فهي ال تتم إال نموافقة ف احلال بالنسبة للسوق الداخلية
ال جيب أن يتجاوز املبلغ األقصى املتوقع أو املتنبأ به  املصرف لإلصدار بأمر اخلزينة للدفع، مث

الل املخطط السنوي، كما ميز هذا القانون بني نوعني من مؤسسات القرض مها: من خ
 مؤسسات القرض ذات النشاط العام ومسيت "البنوك"، ومؤسسات القرض املتخصصة.

 صبح بإمكان البنوك أن تستلم الودائع مهما كان شكلها ومدهتا من اجلمهور، وكذلك منح أ
ا يسمح للبنوك باملسامهة يف متويل خمتلف القروض دون حتديد شكلها ومدهتا وهذا م

 االستثمارات.
 ستعاد البنك املركزي وظائفه التقليدية، وهي ممارسة حق إصدار النقود وتنظيم التداول ا

النقدي، ومراقبة توزيع القروض لالقتصاد إضافة، إىل تسيري احتياطي الصرف، ومنح تسبيقات 
 للخزينة، ويعمل حتت توجيه الدولة.

 ؤسسات التمويل توزيع القروض يف مور اخلزينة يف متويل االقتصاد، وأصبح بإمكان د ل تقليمت
 ار املخطط الوطين لإلقراض.طإ
 قدمي خدمات خمتلفة للزبائن لتسهيل نشاطهم، وهذا القانون فرض على البنوك ضمان أمن ت

هين، وأصبح الودائع وإرجاعها ألصحاهبا عند طلبهم هلا، وطالبها أيضا بضرورة حفظ السر امل
 بإمكان كل شخص أن يفتح حسابا بنكيا له.

 ضع نظام القروض، حيث حدد القانون مفهوم القرض وميز بني القروض االستغاللية و
والقروض االستثمارية، وكذلك قروض متويل صادرات املؤسسات والقروض املمنوحة لتمويل 

كما منح  ،ويلة األجلحاجات األسر والعائالت، وقسمها إىل قروض قصرية ومتوسطة وط
 هذا القانون للبنوك حق متابعة القرض املمنوح وإرجاعه.

 نشاء اجمللس الوطين األعلى للقرض وجلنة مراقبة عمليات البنوك مكان اللجنة التقنية للبنوك إ
رقابة على النظام  يدان النقود والقروض، وتعترب هيئاتماليت اختفت، مهمته ضبط التطور يف 

 استشارية. تاعتربها هذا القانون هيئايف، كما راملص
 للبنوك احلق بالقيام بعمليات الصرف والتجارة اخلارجية، وهلا احلق يف ضمان  عطىأما ك

سائل التسديد واختاذ كل اإلجراءات اليت حتد من درجة اخلطر أو العجز أو وقوع البنوك يف و
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ضافة للتعامل يف جمال عسر مايل بسبب عدم تسديد القروض عند تواريخ االستحقاق، باإل
 املنتوجات املالية املتداولة يف األسواق املالية.

وضع نظاما بنكيا على مستويني: حيث مت الفصل بني  ،1986عليه ميكن القول بأن قانون و
  1البنك املركزي والبنوك التجارية.

 :1988انون اإلصالح لسنة ق -2
تماشى مع قوانني اإلصالحات اليت جاء ببعض األحكام اليت  م تعد ت ،1986ن قانون إ

ألنه  م يأخذ بعني االعتبار املستجدات اجلديدة اليت طرأت على مستوى  ،1988صدرت عام 
مع قانون اإلصالحات اجلديدة  1986 ولذلك كان لزاما أن يكيف قانون القتصاد،لالتنظيم اجلديد 

قتصادية، ولذلك جاء قانون واملتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية اال ،1988لعام 
معدل ومتمم للقانون   12/01/1988املؤر، يف  01 -88تكييف اإلصالح نمقتضى القانون رقم 

 2ومن أهم ما جاء به هذا القانون ما يلي: ،12 - 86
 عطاء االستقاللية للبنوك يف إطار التنظيم اجلديد لالقتصاد الوطين واملؤسسات العمومية، إ

ك الصالحية يف عمليات التمويل والتنمية ومجع الودائع ما عدا البنك ونموجبه أصبح للبنو
 املركزي.

 الرحبية،  ساسأصبحت البنوك متلك شخصية جتارية واستقاللية مالية، وأصبحت تعمل على أ
 أي أن العمليات البنكية أصبحت كالعمليات التجارية.

 ية، وتبقى الدولة مالكة ومسامهة  الفصل بني ملكية رأس املال والتسيري يف املؤسسة العموممت
 وهذه امللكية ال متنحها حق التدخل املباشر يف اإلدارة. ،أساسية

 حتديد سقف  ،قوية دور البنك املركزي وخاصة فيما يتعلق بتسيري أدوات السياسة النقديةت
إعادة اخلصم املمنوح ملؤسسات القرض، وذلك يف إطار املبادئ اليت حيددها اجمللس الوطين 

 لقرض.ل
 ح للمؤسسات املالية غري البنكية مثل شركات التأمني أن تقوم بعمليات التوظيف املايل مس

 كاحلصول على أسهم، أو سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل الوطن أو خارجة.
                                                 
1
- Ammour Benhalima, Op.Cit, 2001, P 64 - 68. 

األمانة العامة  ،املتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية 07إىل  02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املادة من  -1
 .38-30، ص 13/01/1988، بتاريخ 02اجلزائر، العدد  للحكومة، املطبعة الرمسية،
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 إىل اجلمهور من أجل االقتراض على املدى الطويل عن طريق  كن ملؤسسات القرض اللجوءمي
يلة األجل وتسويقها للجمهور واحلصول على ما حتتاج إليه من أموال، إصدار أدوات مالية طو

 كما ميكنها احلصول على ديون من اخلارج.
يف هذه الفترة ازدادت املنافسة بني البنوك إلثبات فعاليتها يف جمال متويل االستثمارات و

 والتجارة اخلارجية ومجع الودائع.
يت تتكون من البنوك اليت ظهرت يف فترة التأميمات ما أن بنية اجلهاز املصريف  م تتغري وبقك

 بعد أن أعيد النظر يف ختصصاهتا.

 :90/10قانون النقد والقرض : 1990إصالح عام  -3
ليعطي للنظام البنكي مكانته احلقيقية، كما  14/04/1990الصادر يف  10 -90اء قانون ج

 ت آليات عمله.جاء نمبادئ هامة سامهت يف رسم معا م النظام املصريف ووضع
  1وبالتايل فإن األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها قانون النقد والقرض هي:

 ؛عادة وضع قواعد اقتصاد السوق، وإعادة تأسيس مؤسسات الدولة والبنوكإ 
 ؛تلف أشكال التسرباتخماربة التضخم وحم 
 ؛عويض عوامل اإلنتاجت 
 ؛ضع نظام مصريف عصري وفعال وتعبئة وتوجيه املواردو 
 ؛دم التمييز بني األعوان االقتصاديني يف منح القروضع 
 ؛نشاء بورصة القيم املنقولة لتشجيع البحث عن االدخار وحتديد تسيري املديونيةإ 
 2توضيح املهام املناطة باملصارف واملؤسسات املالية؛ 
  لى احلصول ع إلمكانيةإرساء مبدأ توحيد املعاملة بني املؤسسات اخلاصة والعمومية بالنسبة

 االئتمان أو القرض؛
 ؛نشاء نظام مصريف يعتمد على القواعد التقليدية يف متويل االقتصاد الوطينإ 
  مصارف خاصة أجنبية؛ بإنشاءاخلارجية والسماح  االستثماراتتشجيع 
 رد االعتبار لدور البنك املركزي ويف تسيري النقد والقرض؛ 

                                                 
ثة: ، جناة مسمش، "وضعية النظام املصريف يف ظل برنامج اإلصالح اهليكلي"، ورقة عمل مقدمة ضمن ملتقى املنظومة املصرفية يف األلفية الثالرمحاينموسى  -1

 .09، ص 07/06/2005-06سيري، جامعة جيجل، اجلزائر، أيام منافسة، خماطر وتقنيات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم الت
 .23، ص 2000اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير حول إشكالية إصالح املنظومة املصرفية، الدورة العامة السادسة عشر، نوفمرب،  -2
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  لسلطة النقدية؛البنك املركزي و ا إدارةتويل جملس النقد و القرض 
  1مالية جديدة؛ منتجاتإدخال 
 حلث والتشجيع على جتميع مدخرات العائالت، متبعا سياسة حترير أسعار الفائدة تدرجييا ا

حىت يتم القضاء على املضاربة اليت تتم يف السوق املوازية نتيجة اقتناء السلع النادرة من السوق 
مرتفعة يف السوق املوازية، وحتقيق أرباح عالية  اإلدارية بأمثان منخفضة وإعادة بيعها بأمثان

 نتيجة فارق األسعار بني السوقني.

 (10 -90 ـالقانون املعدل واملتمم ل) 2001ة نالتعديالت املصرفية لس -4 
 27/02/2001املوافق لـ  1421ذي احلجة  04املؤر، يف  01/01قد نص األمر رقم ل

 2وقد تضمن التعديالت التالية: ،10 -90بتعديل وتكملة قانون النقد والقرض 
النظام الذي حيدد مدة تعيني احملافظ ونوابه وتعيينهم الوحيد بوساطة مرسوم رئاسي، فقد جاءت / أ

 كما يلي: يتوىل 10 -90من قانون  19كما يلي:  "تعديل أحكام املادة  2001من تعديل  2املادة 
 حمافظ يساعده ثالث نواب وجملس اإلدارة سيري البنك املركزي وإدارته ومراقبته على التوايلت

ومراقبان"، ففي قانون النقد والقرض كان بنك اجلزائر يسريه جهازان مها احملافظ وجملس النقد 
فقد وسع هذه اهليئة املسرية للبنك املركزي وأصبحت تضم احملافظ  2001والقرض، أما تعديل 

 ونوابه جملس اإلدارة ومراقبان.
فصل جملس إدارة بنك اجلزائر عن جملس النقد والقرض واعتباره سلطة  كدؤيالنص اجلديد / ب

ان جملس النقد والقرض يقوم بوظيفتني مها: إدارة بنك اجلزائر من ك (10 -90)نقدية، ففي قانون 
 جهة ووظيفة السلطة النقدية من جهة أخرى.

أعضاء  10 اء إىلوسع من تشكيلة جملس النقد والقرض من سبعة أعض 2001ما أن تعديل ك -ت
أعضاء( وثالثة شخصيات خيتارون حبكم كفاءهتم يف  7يتمثلون يف جملس إدارة بنك اجلزائر )

املسائل االقتصادية والنقدية ويعينون نموجب مرسوم رئاسي، أما فيما خيص تسيري جملس النقد 
 والقرض فقد حدد التعديل كما يلي:

                                                 
 .26، ص 2001 حمفوظ لعشب، القانون املصريف، املطبعة احلديثة للفنون املطبعية، اجلزائر، - 1
(، األمانة العامة للحكومة، املطبعة 10-90يعدل ويتمم قانون النقد والقرض) 01-01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، األمر  -2

  .5 -4، ص 28/02/2001، بتاريخ 14الرمسية، اجلزائر، العدد 
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أعضاء من اجمللس على  6أعماله ويكون حضور  يستدعي احملافظ اجمللس ويرأسه ويعد جدول/ ث
 األقل ضروريا لعقد اجتماعاته.

 .رجحامالرئيس  وتصكون يتعادل األصوات  ج/ تتخذ القرارات باألغلبية، ويف حالة 
 ال جيوز ألي عضو يف اجمللس أن يفوض من ميثله يف اجتماعات اجمللس./ ح

ن يستدعي أعلى االستدعاء من رئيسه وميكن أشهر على األقل بناء  3،/ جيتمع اجمللس مرة كل 
 لالجتماع كلما دعت الضرورة لذلك وذلك نمبادرة من الرئيس وأربعة أعضاء معه.

 وضع النظام الذي حيدد مدة تعيني احملافظ ونوابه حيث مت ختفيض عهدة حمافظ بنك اجلزائر./ د
 اجمللس" يف قانون" فقد نصت على تعويض لفظ ،2001من تعديل  12ذ/ فيما خيص املادة 

 وبلفظ "جملس 103 -102 -87 -53 -32 -28: لفظ "جملس اإلدارة" وذلك يف املوادب 10 -90 

 -119 -118 -117 -98 -97 -78 -76 -73 -72 -71 -56 النقد والقرض" وذلك يف املواد:
121- 123- 127- 129- 130- 131- 132- 133- 136- 139- 140- 142- 159- 170- 
185- 187- 203- 204- 205. 

من قانون النقد والقرض  22فقد ألغيت أحكام املادة  ،2001من تعديل  13فيما خيص املادة  -ر
(90- 10). 

 ليحقق هدفني مها: اءجأنه  2001وما ميكن قوله عن قانون التعديل لـ 
 السماح بالتنسيق بني السلطة التنفيذية وحمافظ بنك اجلزائر؛ -
 بنك اجلزائر والسلطة النقدية )جملس النقد والقرض(. الفصل بني جملس إدارة -

 :2003ديد لسنة التعديل اجل  -5
متعلقا بالنقد والقرض، من أجل اإلجابة  2003 وتأ 26املؤر، يف  11 -03 ألمراقد جاء ل

على الكثري من التساؤالت اليت ظهرت يف ميدان النقد والقرض، وذلك بسبب الغموض الذي 
ون النقد والقرض القدمي والذي أدى إىل حدوث جتاوزات وانزالقات خطرية يكتنف بعض مواد قان

من أجل رفع هذا الغموض  من طرف بعض البنوك، وعليه فقد جاء املشرع هبذا التعديل اجلديد
 143واإلهبام واملضي قدما حنو تطوير وعصرنة النظام املصريف اجلزائري، فالنص اجلديد يتكون من 

 احتواها القانون القدمي. مادة 215مادة مقابل 
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11:1-03وفيما يلي أهم التعديالت اليت جاء هبا األمر 
 

 امليثاق اجلديد اخلاص باملؤسسات املالية:  -أ
قد رفع التعديل كل إهبام وغموض فيما خيص املؤسسات املالية حيث حدد تعريفها، ل
ن املؤسسة أ على كدأحيث  ،71العمليات املسموح هلا القيام هبا وذلك من خالل املادة ونشاطها 

مثل ) املالية ال تستطيع احلصول على ودائع اجلمهور وال تستطيع استعمال وتسيري وسائل الدفع
إصدار شيكات، فتح حسابات جارية....(، وهذا على عكس القانون القدمي الذي  م يوضح جيدا 

ن التأويالت املختلفة أدت إىل مفهوم ونشاط املؤسسة املالية، مما فتح اجملال واسعا أمام الكثري م
 وقوع بعض املؤسسات املالية يف انزالقات.

 : قاعدة رأس املال األدىن -ب
هو انشغال أجاب عليه التعديل اجلديد حول كيفية حترير رأس املال األدىن ألنه  م يكن و

ملالية منه على أن: "كل البنوك واملؤسسات ا 113حيث نصت  املادة  ،10 -90واضحا يف القانون 
على األقل يساوي املبلغ  نمبلغ على شكل شركة أسهم جيب أن تتوفر على رأمسال حمرر )مربأ(

وضح بأن حترير رأس  88الذي حيدده تنظيم جملس النقد والقرض"، إال أن القانون اجلديد يف مادته 
رر كليا تتوفر على رأمسال حم نأواملؤسسات املالية جيب ك لبنوااملال يكون كليا ونقدا، "كل 

 وهذه املادة منعت كل تأويل أو تفسري فيما خيص قاعدة رأس املال األدىن. ،ونقدا..."

 مسامهة البنوك واملؤسسات املالية يف شركات أخرى:  -ج
من القانون القدمي إمكانية مسامهة البنوك واملؤسسات املالية يف  118قد حددت املادة ل

 مواهلاأمن  %50شرط أن ال تتعدى قيمة املسامهة سست، أو اليت هي قيد التأسيس بأشركات 
وكلف جملس النقد والقرض بتحديد سقف  %50اخلاصة، إال أن التعديل اجلديد ألغى هذه النسبة 

، وهذا ما يدل على أن املؤسسة املالية غري معنية (74ملادة )امسامهة البنوك، تطبق على البنوك فقط 
طيع توجيه مواردها إىل منح القروض أو املسامهة يف شركات هبذه النسبة أو السقف، وبالتايل تست

 بدون أي حد. خرىأ
 

                                                 
املتعلق بقانون النقد والقرض، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية،  11-03رية الدميقراطية الشعبية، األمر بتصرف من: اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائ -1

 .21 -3، ص 27/08/2003، بتاريخ 52اجلزائر، العدد 
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 املالية وال ختضع للتشريع البنكي:ت ملؤسساااهليآت اليت متارس إحدى عمليات البنوك أو  -د
انني والتشريعات قوتطبق عليها ال نأاستثىن بعض اهليآت من  77لتعديل اجلديد يف املادة ا

إىل حتقيق الربح،  وك، ويتعلق األمر باخلزينة العمومية، وبعض اهليآت اليت ال هتدفاملطبقة على البن
ار مهمتها أو طعترب حكرا على البنوك، وذلك يف إتحيث أهنا تستطيع القيام بإحدى العمليات اليت 

لقرض أن مينح افإنه جيوز جمللس النقد و 78ألسباب ذات طابع اجتماعي، كما أنه حسب املادة 
( ملاليةاحيث ميكنها ممارسة إحدى عمليات البنوك واملؤسسات ) السكن تات لفائدة هيئاإنشاء

واليت تقبل الدفع املؤخر لثمن السكنات اليت تقوم بترقيتها، وخالفا هلذه االستثناءات اليت حددها 
دون سسات املالية وحدها بؤالتعديل اجلديد، فإن كل من يقوم بأعمال تعترب حكرا على البنوك وامل

من هذا القانون  134املادة  حكامقدية، فإنه يعاقب طبقا ألنلطة السعلى اعتماد من ال أن حيصل
 اجلديد.

 وضعية املصاحل املالية للربيد: -هـ
اعترب املصاحل املالية للربيد ضمن اهليآت اليت ميكنها ممارسة  121لقانون القدمي يف مادته ا

 خاضعة للتشريع البنكي، مثلها مثل اخلزينة العمومية. عمليات البنوك واملؤسسات املالية وغري
الية للربيد ضمن اهليآت اخلارجة عن التشريع فلم يذكر املصاحل امل ،77أما القانون اجليد يف مادته 

بعض اهليآت اليت ختضع مليثاق خاص ميكنها ممارسة  نأمنه على  76البنكي، وإمنا حدد يف املادة 
حكرا على البنوك واملؤسسات املالية وحدها، وكمثال على هذه اهليآت بعض العمليات اليت تعترب 

املتعلق بالربيد  (2003 -03)اليت ختضع مليثاق خاص جند املصاحل املالية للربيد اليت ختضع للقانون 
 واملواصالت.

 منع استرياد قيم متداولة من طرف الشركات: -و
منها على أنه ميكن للمؤسسات أن  4 من القانون القدمي وخاصة الفقرة 124صت املادة ن

تصدر قيما متداولة )أسهم، سندات( وسندات اخلزينة متداولة، إال أن املشرع يف القانون اجلديد 
 منه ألغى هذا اإلجراء متاما وجعلها فقط من احتكار البنوك واملؤسسات املالية. 79يف مادته 

 :فسهنفيه من طرف البنك سريي البنك أو املسامهني مل منع عمليات منح قروض –ز
من التعديل اجلديد لتمنع منعا قاطعا البنوك أو املؤسسات املالية من منح  104اءت املادة ج

من  168قروض ملسرييها أو املسامهني فيها أو الشركات التابعة هلا، وجاء هذا التعديل للمادة 
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ة منح قروض ملسرييها أو واملؤسسات املالي القانون القدمي واليت نصت على أنه ميكن للبنوك
 اخلاصة. مواهلاأمن  %20املسامهني فيها بشرط أن تتعدى 

 : إلجبارياقانون االحتياطي  -ح
من القانون القدمي اليت نصت على ضرورة تكوين احتياطي  93لتعديل اجلديد ألغى املادة ا

طي اإلجباري هو واعترب املشرع أن االحتيا، إجباري من طرف البنوك بوضعه لدى البنك املركزي
 من القانون اجلديد. 62من أدوات السياسة النقدية وذلك يف املادة  داةأ

 ة وتشديد الرقابة على البنوك واملؤسسات املالية:يتقو -ط
مستقلتان تلتزمان بعمليات  يئتانه قانون النقد والقرض السابق، املشرع اجلزائري اختار يف

رفية والبنك املركزي، فقد حدد دور البنك املركزي يف الرقابة الرقابة على البنوك، ومها اللجنة املص
خرى، حدد دور اللجنة املصرفية يف أمن القانون القدمي، ومن جهة " 92،94،95البنكية يف املواد "

ي هاللجنة املصرفية  نأإال أن ما ميكن مالحظته هو  ،(152إىل غاية  143الرقابة البنكية يف املواد )
لبنك املركزي، كما أهنما ميارسان نشاطا رقابيا متشاهبا ولكن جميء التعديل ا تهيئة من هيئا

ة لياجلديد ألغى هذه االزدواجية يف الرقابة، وأصبحت اللجنة املصرفية هي وحدها املكلفة بعم
 لتعديلامن  105هذا الدور من خالل املادة  مهيةأالرقابة على البنوك واملؤسسات املالية، وتتضح 

يث تعمل على مراقبة مدى احترام البنوك واملؤسسات املالية لألحكام التشريعية اجلديد، ح
والتنظيمية املطبقة عليها، واملعاقبة على االختالالت اليت تتم معاينتها كما تقوم بفحص شروط 

وتسهر على نوعية وضعيتها املالية وعلى احترام قواعد حسن  ،استغالل البنوك واملؤسسات املالية
هنة، كما تعاين عند االقتضاء املخالفات اليت يرتكبها أشخاص ميارسون نشاط البنك أو سري امل

يف هذا  ون أن يتم اعتمادهم، فتطبق عليهم العقوبات التأديبية املنصوص عليهاد املؤسسة املالية
األمر دون املساس باملالحقات األخرى اجلزائية واجلنائية، إضافة إىل مهام أخرى وصالحيات 

 ميكن تلخيصها فيما يلي:  (115 ىلإ 108 نم)ة نظمتها املواد واسع
مراقبة البنوك واملؤسسات املالية يف عني املكان، تنظيم برامج عمليات املراقبة، توسيع 
حترياهتا إىل املسامهات أو الفروع التابعة للبنك أو املؤسسة املالية، توجيه حتذيرات للمؤسسات 

ختل بقواعد حسن سري املهنة، كما ميكنها دعوة البنوك واملؤسسات  اخلاضعة لرقابة اللجنة واليت
املالية الختاذ التدابري الكفيلة بإعادة التوازن املايل أو تصحيح أساليب التسيري، إضافة إىل أنه ميكنها 
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في للبنك أو قائم باإلدارة مؤقت، كما ميكنها سحب االعتماد من املؤسسات اليت ختل صتعيني م
 واعد املهنة...إخل. حبسن سري ق

تزويد اللجنة بأمانة عامة حيدد جملس إدارة  106 كما قرر املشرع اجلزائري حسب املادة
واهلدف من كل  ،البنك، صالحياهتا وكيفيات تنظيمها وعملها بناء على اقتراح من اللجنة املصرفية

 هو تقوية وتشديد الرقابة البنكية. ألخريةاهذه اإلجراءات ملصلحة هذه 
فقد بينت الطبيعة القانونية للقرارات اليت تتخذها  (11-03)من هذا األمر  107 أما املادة  

هذه اللجنة، فهي سلطة هلا القدرة على إصدار خمتلف األحكام اليت ختص خمتلف املسائل التأديبية، 
   ملصفىاأو بتعيني قائم باإلدارة مؤقتا  كما اعترب املشرع الطعن املقدم ضد قرارات اللجنة اخلاصة

 أو العقوبات التأديبية بأنه طعن قضائي وكأن اللجنة املصرفة هي سلطة قضائية.
من خالل ما سبق، يتضح الدور اهلام والصالحيات الواسعة اليت منحها التعديل اجلديد و

 للجنة املصرفية خالفا للقانون القدمي الذي  م يول هلا كل هذا االهتمام.
 ي من اللجنة املصرفية:سحب سلطة تعيني املصف -ي

فإن اللجنة املصرفية هي اليت تقوم بتعيني املصفي  ،157القدمي وحسب املادة ن لقانوا يف
نها االعتماد، أما يف القانون اجلديد فإن م بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية املعتمدة واليت سحب

ؤسسات غري املعتمدة واليت املشرع سحب منها هذه السلطة ومسح هلا بتعيني مصفي بالنسبة للم
 .115متارس نشاط البنوك واملؤسسات املالية بطريقة غري شرعية، وذلك يف املادة 

 :لودائعاأبعاد اخلزينة العمومية من ضمان  -ك
كانت اخلزينة تتدخل لتمويل صندوق ضمان الودائع  ،170 القانون القدمي يف املادة يف

باء عاألك ،ل البنوك، ولكن نظرا العتبارات أخرىوذلك بدفع قسط يساوي جمموع ما تدفعه ك
ام بإبعاد اخلزينة العمومية من متويل ق (11 -03)على عاتق اخلزينة، فإن املشرع يف األمر  قعتاليت 

ما ألزم البنوك بأن تساهم وحدها يف ك ،118صندوق ضمان الودائع املصرفية وذلك يف املادة 
 زائر وبالعملة الوطنية.متويل هذا الصندوق الذي ينشئه بنك اجل

 تقوية التعاون مع السلطات النقدية األجنبية: -ل
مسح بتنظيم عالقات تعاون وخاصة تبادل  86يف القانون اجلديد ويف املادة  جلزائرياملشرع ا

والبنوك املركزية األجنبية، وحيدد جملس النقد والقرض  ،ألجنبيةااملعلومات مع السلطات النقدية 
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من هذا األمر كيفيات االتفاقيات اليت ميكن إبرامها عند  62تخذه طبقا للمادة نموجب نظام ي
 االقتضاء.

 عطاء أمهية كربى جلمعية البنوك واملؤسسات املالية:إ -م
كربى هلذه اجلمعية، حيث يؤسسها بنك اجلزائر،  مهيةأأعطى  96لتعديل اجلديد ويف مادته ا

مام إليها، وقد حدد هلا املشرع أهدافا أخرى تعدت ويتعني على كل بنك أو مؤسسة مالية االنض
 ومن بني  هذه املهام أو األهداف جند:  ،142تلك اليت نص عليها القانون القدمي يف مادته 

لدى السلطات العمومية وتزويد أعضائها واجلمهور  اهباحمتثيل املصاحل اجلماعية ألص     
سة املسائل املتصلة نممارسة املهنة وال سيما حتسني باملعلومات وحتسيسهم هبا، وأصبح بإمكاهنا درا

نظيم خدمات الصاحل العام تنافسة وإدخال تكنولوجيا جديدة وملالبنوك والقروض وحتفيز ا قنياتت
والعالقات مع ممثلي املستخدمني، كما ميكن أن تقترح على حمافظ  ملستخدمنياوتسيريها وتكوين 

بالتسيري  والسماح ،"Norme de Gestion"نزال عقوبة ضد املصرفية إة على اللجنوبنك اجلزائر 
 اجليد للبنك أو املؤسسة املالية واحلفاظ على توازهنا املايل.

من خالل هذا، ميكننا حصر هذه املبادئ اليت مكنت بنك اجلزائر من ممارسة صالحياته و
 1بشكل أحسن فيما يلي:

القرض الذي وك كمؤسسة، وبني جملس النقد مت الفصل بني جملس اإلدارة املكلفة بتسيري البن -
 النقد والقرض؛ ياسةسات جوهرية يف جمال صميارس اختصا

ات يف جمال السياسة النقدية وسياسة صجملس النقد والقرض املخول باختصا توسيع صالحيات -
 الصرف، التنظيم، اإلشراف وأنظمة الدفع؛

بنك، وال سيما النشاطات املتصلة بتسيري إقامة هيئة رقابية مكلفة نمهمة متابعة نشاطات ال -
 مركزية املخاطر ومركزية املستحقات غري املدفوعة والسوق النقدية؛

ذا املضمون شروط وهليف اجملال املايل والبشري،  احلكومةوبني بنك اجلزائر  يعزز القانون التشاور -
 يرفعها بنك اجلزائر إىل خمتلف عرض التقارير االقتصادية واملالية والتقارير املتصلة بالتسيري اليت

 مؤسسات الدولة؛

                                                 
 .13مرجع سبق ذكره، ص جناة مسمش،  موسى رمحاين، - 1
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اخلارجي د لرصيانشئ جلنة مشتركة بني بنك اجلزائر ووزارة املالية لإلشراف على تسيري ي -
 واملديونية اخلارجية؛

ينظم سيولة أفضل يف انسياب املعلومات املالية اليت أصبحت ضرورية حبكم مكافحة اآلفات  -
 "؛املعاصرة "تبييض األموال

يسمح بضمان محاية أفضل للبنوك وللساحة املالية واالدخار العمومي، ومن شأنه أيضا أن يعزز  -
 رتكبومشروط ومقاييس اعتماد البنوك ومسريي البنوك والعقوبات اجلزائية اليت يتعرض هلا 

 املخالفات، إضافة إىل ضمان وسائل أكثر جناعة ولصاحل منو أقوى ومستدام؛
د والقرض نظاما حيدد احلد األدىن اجلديد لرأمسال البنوك واملؤسسات املالية، يصدر جملس النق -

 االعتمادات اجلديدة؛ طلباتلعمل على هذا األساس بنك اجلزائر على تعزيز التقييم يوس
يشكل قاعدة للرقابة على الوثائق واملستندات، ويسمح بالتقييم واالطالع السريع على تطور  -

 اصة بكل بنك نما فيها املالءة.الوضعية املالية اخل
 2004مارس  04الصادر يف  01-04النظام  -6

، حيث ارتفعت درجة تدخل الدولة يف التنظيم 2003فباإلضافة إىل األمر الصادر سنة 
املصريف، و م تترك حرية كبرية للبنوك للتصرف والعمل دون الرجوع لبنك اجلزائر، صدر النظام 

، اخلاص باحلد األدىن لرأمسال البنوك واملؤسسات املالية اليت 2004مارس  04الصادر يف  04-01
مليون  500حيدد احلد األدىن لرأمسال البنوك بـ  1990تنشط داخل اجلزائر، فقانون املالية لسنة 

 2004مليون دج للمؤسسات املالية ، بينما حدد احلد األدىن لرأس املال يف سنة  10دج ، وبـ 
  1مليون دج بالنسبة للمؤسسات املالية . 500وك ومليار دج للبن 2.5بـ 

فكل مؤسسة ال ختضع هلذه الشروط، سوف ينزع منها االعتماد، وهذا يؤكد حتكم 
 السلطات السياسية والنقدية يف النظام املصريف.

، الذي حيدد شروط تكوين االحتياطي  2004مارس  04الصادر يف  02-04النظام رقم  -7
 15و %0بنك اجلزائر، وبصفة عامة يتراوح معدل االحتياطي اإلجباري بني اإلجباري لدى دفاتر 

   2كحد أقصى. %
                                                 

املتعلق باحلد األدىن لرأمسال البنوك واملؤسسات املالية، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية،  01-04لشعبية، النظام اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ا - 1
  .37، ص28/04/2004، بتاريخ 27اجلزائر، العدد 

دىن لالحتياطي اإللزامي، األمانة العامة للحكومة، املطبعة املتعلق بتكوين احلد األ 02-04اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -2
 .38، ص28/04/2004، بتاريخ 27الرمسية، اجلزائر، العدد 
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، الذي خيص نظام ضمان الودائع املصرفية   2004 مارس 04الصادر يف  03-04النظام رقم  -8
ويهدف هذا النظام إىل تعويض املودعني يف حالة عدم إمكانية احلصول على ودائعهم من بنوكهم  

ضمان لدى بنك اجلزائر، حيث تقوم بتسيريه شركة مسامهة تسمى "شركة ضمان الودائع يودع ال
البنكية"، تساهم فيه حبصص متساوية ، وتقوم البنوك بإيداع عالوة نسبة لصندوق ضمان الودائع 

حسب املنظمة العاملية للتجارة( من املبلغ اإلمجايل للودائع  %1املصرفية، تقدر نمعدل سنوي )
   1ديسمرب من كل سنة بالعملة احمللية. 31يف املسجلة 

يلجأ إىل استعمال هذا الضمان ، عندما يكون البنك غري قادر على تقدمي الودائع للمودعني  أي 
عند التوقف عن الدفع من طرف البنك، حيث خيطر املودع بذلك ليقوم بالتوجه إىل صندوق 

ض يكون بالعملة الوطنية فقط، حيث حيدد احلد ضمان الودائع املصرفية بالوثائق الالزمة، والتعوي
 ألف دج.    600األقصى للتعويض املمنوح لكل مودع بـ 

الذي حيدد شروط تأسيس بنك  24/09/2006املؤر، يف  02-06صدر النظام رقم  2006ويف  -9
ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، والذي نموجبه مت إلغاء أحكام 

  2املعدل واملتمم. 03/01/1993املؤر، يف  01-93ظام رقم الن
املتعلق بالقواعد املطبقة على  03/02/2007املؤر، يف  01-07صدر النظام رقم  2007ويف  -10

 3اجلارية مع اخلارج واحلسابات بالعملة الصعبة. تاملعامال
احلد األدىن لرأمسال املتعلق ب 23/12/2008املؤر، يف  04-08صدر النظام رقم  2008ويف  -11

 01-04البنوك واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر، والذي نموجبه مت إلغاء أحكام النظام  رقم 
حيث جيب على البنوك واملؤسسات املالية أن متتلك عند تأسيسها رأمسال  04/03/2004املؤر، يف 

دج( بالنسبة للبنوك،  10.000.000.000ماليري دينار ) 10حمررا كليا ونقدا يساوي على األقل 
دج( بالنسبة للمؤسسات املالية، ومتنح 3.500.000.000وثالثة ماليري ومخسمائة مليون دينار) 

                                                 
ية، املتعلق بنظام ضمان الودائع املصرفية، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمس 03-04اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -1

 .23، ص02/06/2004، بتاريخ 35اجلزائر، العدد 
املتعلق بشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية  02-06اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -2

 .66، ص02/12/2006، بتاريخ 77أجنبية، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد 
 . 10/11/2016يوم   Http//:www.bank-of-algeria.dz بنك اجلزائر  يف املوقع االلكتروين - 3
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شهرا للتقيد باألحكام التنظيمية وعند انقضاء األجل  12البنوك واملؤسسات املالية أجال مدته 
  1حكام هذا النظام.يسحب االعتماد من البنوك واملؤسسات املالية اليت ال تلتزم بأ

 26ـلاملوافق  1430يف أول مجادى الثانية عام  املؤر، 02-09ظهر النظام  2009ويف  -12
يتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواهتا وإجراءاهتا، حيث حيدد هذا النظام األدوات  2009ماي 

من األمر  62و 45إىل  41واإلجراءات املعمول هبا يف تنفيذ السياسة النقدية طبقا ألحكام املواد 
املتعلق بالنقد  2003أوت  26املوافق لـ:  1424مجادى الثانية عام  27املؤر، يف  11-03رقم 

 2والقرض وذلك كما يلي:
 مقابالت عمليات السوق النقدية: -أ

البنوك اليت ميكنها القيام نمقابالت لعمليات السياسة النقدية  أن 02حددت املادة ث حي
 ي:لبنك اجلزائر ه

 إجبارية؛ احتياطياتاليت ختضع لتكوين  -
 من طرف اللجنة املصرفية؛ حتفظ أياليت ال يشوب حالتها املالية  -
اليت ليست مقصاة من نظام التسوية اإلمجالية الفورية للمبالغ الكبرية والدفع املستعجل  -
"ARTSأو من نظام تسليم السندات؛ " 
 اللجوء إىل عمليات السياسة النقدية.اليت ال تكون حتت طائلة اإلقصاء من  -

وكما جاء يف هذه املداوالت إمكانية تعرض البنوك إىل عقوبات بسبب عدم احترام االلتزامات 
املقابلة يف حالة املشاركة يف عمليات السياسة النقدية، عرب املناقصات أو التعامالت الثنائية غري 

 وبة كضمان أو بدفع نقود يف حالة استرجاع السيولة.املتممة بتسليم األوراق القابلة للتعبئة املطل
 عمليات السوق النقدية:األوراق املقبولة يف  -ب

على أن األوراق اليت يقبلها بنك اجلزائر كضمان يف عمليات السياسة  (05)تنص املادة 
ة يف النقدية على شكل عمليات تنازل مؤقت أو تنازل هنائي هي األوراق العمومية واخلاصة املقبول

باألوراق القابلة للتفاوض يف السوق أي األوراق  إعادة اخلصم أو يف التسبيقات، ويتعلق األمر

                                                 
لحكومة، املتعلق باحلد األدىن لرأمسال البنوك واملؤسسات املالية، األمانة العامة ل 04-08اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -1

 .34، ص24/12/2008، بتاريخ 72املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد 

املتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواهتا و إجراءاهتا، األمانة العامة  02-09بتصرف من:  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -2
 .22-17، ص 13/09/2009، بتاريخ 53العدد للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، 
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العمومية القابلة للتفاوض واملصدرة أو املضمونة من طرف الدولة واألوراق اخلاصة القابلة 
 لقروض ممنوحة. ُمَمثلةللتفاوض واألوراق غري قابلة للتفاوض يف سوق 

لعمومية املصدرة أو املضمونة من طرف الدولة القابلة للتفاوض يف السوق وتتمثل األوراق ا
 واملقبولة يف عمليات السياسة النقدية يف:

 أذونات اخلزينة القصرية األجل؛ -
 أذونات اخلزينة املماثلة؛ -
 السندات املماثلة للخزينة، واألوراق العمومية املضمونة من طرف الدولة. -

لقابلة للتفاوض هي سندات قصرية األجل قابلة للتفاوض يف السوق أما األوراق اخلاصة ا
النقدية والسندات اليت هلا مبلغ أساسي ثابت غري مشروط وقسيمة ذات نسبة ثابتة، وجيب أن 
تتضمن توقيعا من جودة عالية )نوعية الشركة، ضمانات مقدمة قابلة للتسديد عند أول طلب( 

 وأن تكون مدونة بالدينار.
وراق اخلاصة غري القابلة للتفاوض واملقبولة للتنازل املؤقت يف عمليات السياسة أما األ

 النقدية واليت هلا آجال استحقاق أطول من األوراق ذات التنازل املؤقت هي: 
* األوراق اليت متثل العمليات التجارية على اجلزائر أو على اخلارج اليت تتضمن توقيع ثالثة 

ميكن أن تعوض  على األقل من ذوي املالءة نما فيهم املتنازل، كما أشخاص معنويني أو طبيعيني
إحدى التوقيعات بضمانات على شكل سندات الرهن، إيصاالت البضائع أو بوليصة الشحن 

 والنقل األصلية للبضائع املصدرة من اجلزائر ألمر مرفقة بالوثائق املعمول هبا؛
نة أو القروض املومسية اليت حتمل توقيع شخصني على * أوراق التمويل املنشأة متثيال لقروض اخلزي
 األقل طبيعيني أو معنويني ذوي مالءة مالية؛

* أوراق متويل القروض متوسطة األجل املمنوحة للشركات غري املالية واملسعرة إجيابيا من طرف 
الية ميكن أو معنويني على األقل ذوي مالءة م املتضمنة توقيع ثالثة أشخاص طبيعينيبنك اجلزائر 

 بضمان من طرف الدولة. ُيّعوضلواحد منهم أن 
تواريخ النضج ودرجة السيولة واملعايري األخرى املتعلقة باألوراق املقبولة يف  حتّددحيث 

 )الفقرة ب( 62والقرض طبقا ألحكام املادة  عمليات السياسة النقدية دوريا من طرف جملس النقد
 .2003أوت  26: ـاملوافق ل 1424ادى الثانية عام مج 27املؤر، يف  11-03رقم من األمر 
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 أدوات السياسة النقدية: -ج
من هذا النظام على أنه من أجل بلوغ أهداف السياسة النقدية املسطرة  10أكدت املادة 

من طرف جملس النقد والقرض عند بداية كل سنة مالية جيب أن يتوفر لدى بنك اجلزائر أدوات 
لية: عمليات إعادة اخلصم والقرض، احلد األدىن لالحتياطات اإلجبارية، السياسة النقدية التا

  التسهيالت الدائمة. عمليات السوق املفتوحة،
على: أن عمليات السوق املفتوحة جتري  13أما عمليات السوق املفتوحة فقد نصت املادة 

يار معدل ثابت أو متغري يف السوق النقدية نمبادرة من بنك اجلزائر الذي يعود إليه أيضا قرار اخت
الذي يتعني تطبيقه يف هذه العمليات، وميكن للسوق املفتوحة أن تكون ذات فترات نضج من 

 ( شهرا )عمليات ذات فترات نضج أطول(. 12سبعة أيام )عمليات أسبوعية عادية( إىل اثين عشر )
عمليات التنازل املؤقت، وتنقسم األدوات اليت ميكن استعماهلا ضمن عمليات السوق املفتوحة إىل: 

 العمليات املسماة "النهائية")شراء وبيع أوراق عمومية(، استرجاع السيولة على بياض. 
فقد نصت على أن التسهيالت الدائمة خمصصة لتموين البنوك بالسيولة أو  26أما املادة 

 سحبها منها، وهي عمليات تتم نمبادرة من البنوك يف شكل: تسهيالت القرض اهلامشي
 وتسهيالت الودائع املغلة للفائدة. 

 إجراءات السياسة النقدية: -د
أنه ميكن لبنك اجلزائر القيام بإعالنات  30لتحقيق عمليات السياسة النقدية نصت املادة 

عن املناقصة أو عن طريق عمليات ثنائية يف إطار اإلعالنات عن املناقصة، ميكنه القيام بالتايل: 
اقصة املسماة "العادية"، إعالنات سريعة عن املناقصة، حيث تكون إجراءات إعالنات دورية عن املن

البيع باملزاد اخلاصة بنداءات العروض هذه متماثلة باستثناء التسلسل الزمين وتشكيلة األطراف 
إجراءات اإلعالن عن املناقصة سواء اإلعالنات املتعلقة  38إىل  31املقابلة، وقد حددت املواد من 

 العادية أو اإلعالنات السريعة عن املناقصة. باملناقصة
فإن إجراءات تسوية حركات األموال نموجب عمليات السياسة النقدية  39وحسب املادة 

" واملدونة يف ARTSتتم بالدينار، وحصريا من خالل حسابات التسوية املفتوحة يف نظام "
النهائي غري القابل لإللغاء  سجالت بنك اجلزائر، وال جترى تسوية األموال إال بعد التحويل

لألوراق املوضوعة على سبيل الضمان، ويتم حتويلها من قبل الوديع املركزي بواسطة حسابات 
تسوية السندات املفتوحة يف سجالت هذا األخري، أما إجراءات تسوية عمليات السوق املفتوحة 
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لذي يلي يوم املعاملة، ويف يوم عن طريق اإلعالنات عن املناقصات العادية فتجرى يف اليوم األول ا
العملية ذاته بالنسبة لتسوية عمليات السوق املفتوحة عن طريق اإلعالن عن املناقصة السريعة 

 .40واإلجراءات الثنائية، وهذا ما جاء يف املادة 
وهبدف حتديد القواعد العامة املتعلقة بالشروط البنكية املطبقة على العمليات املصرفية للبنوك  -13

، حيث تعترب عمليات مصرفية كل العمليات اليت تقوم هبا 03-09واملؤسسات املالية جاء النظام 
من األمر  69إىل  66البنوك واملؤسسات املصرفية يف معامالهتا مع الزبائن كما هو حمدد يف املواد 

املؤر، يف  13-94، وقد ألغى هذا النظام أحكام النظام 26/08/2003املؤر، يف  03-11
الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة بشروط البنوك املطبقة على العمليات املصرفية،  02/06/1994

 1:يحيث جاء فيه ما يل
ميكن للبنوك واملؤسسات املالية أن تقترح على زبائنها خدمات مصرفية خاصة، غري أنه من  -أ

بني األدوات، يتعني أن أجل تقدير أفضل للمخاطر املتعلقة باملنتوج اجلديد ولضمان االنسجام 
 خيضع كل عرض ملنتوج خاص جديد يف السوق إىل ترخيص مسبق مينحه بنك اجلزائر؛

يقصد بشروط البنوك أهنا تلك املكافآت والتعريفات والعمليات وغريها املطبقة على العمليات  -ب
 املصرفية اليت تقوم هبا البنوك واملؤسسات املالية؛

ات املالية أن حتدد بكل حرية معدالت الفائدة الدائنة واملدينة، كما ميكن للبنوك واملؤسس -ج
وكذا معدالت ومستوى العموالت املطبقة على العمليات املصرفية، غري أنه ميكن لبنك اجلزائر أن 
حيدد معدل الفائدة الزائد، وال ميكن يف أي حال من األحوال أن تتجاوز معدالت الفائدة الفعلية 

 وض املوزعة من طرف البنوك واملؤسسات املالية معدل الفائدة الزائد؛اإلمجالية على القر
جيب على البنوك واملؤسسات املالية أن حتترم بصرامة الشروط اليت حددهتا واملطبقة على  -د

 العمليات املصرفية، يف حدود معدل الفائدة الزائد الذي حيدده بنك اجلزائر؛
ية أن تبلغ زبائنها واجلمهور بالشروط البنكية اليت تطبقها ينبغي على البنوك واملؤسسات املال  -هـ

على العمليات املصرفية اليت تقوم هبا، خاصة معدالت الفائدة اإلمسية والفعلية اإلمجالية على هذه 
 العمليات؛

                                                 
املتعلق بالقواعد العامة املتعلقة بشروط البنوك املطبقة على العمليات املصرفية، األمانة  03-09اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -1

 .24-23، ص13/09/2009، بتاريخ 53العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد 
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بالنسبة لكل العمليات اليت ينجم عنها قيد دائن يف احلساب جيب على البنوك أن تقوم بذلك  -و
آلجال املطابقة لتاريخ القيمة القانوين، حيث أنه ينجم عن أي تأخري يف تنفيذ عملية إجباريا يف ا

مصرفية بعد مضي تاريخ القيمة القانوين تقدمي تعويض للزبون من قبل البنك أو املؤسسات املالية 
 املعنية؛

يهدف  تلزم البنوك واملؤسسات املالية ضمن الشروط احملددة بوضع نظام رقابة داخلي ناجع، -ز
 إىل التأكد من التحكم يف نشاطاهتا واالستعمال الفعال ملواردها.

 : 2010تعديل سنة  -14
 بتعزيز اإلطار املؤسسايت لإلشراف البنكي تبعا للتدابري اجلديدة املدخلة 2010متيزت سنة 

املؤر، يف  11-03، املعدل واملتمم لألمر رقم 2010أوت  26املؤر، يف  04-10األمر رقم ب
يعطي هذا األمر اإلرساء القانوين لالستقرار املايل، حيث  واملتعلق بالنقد والقرض، 26/08/2003

كمهمة لبنك اجلزائر إضافة إىل مهمة استقرار األسعار، ويتضمن أحكاما قانونية جديدة هتدف إىل 
 1، فهو يهدف إىل:حتكم أفضل يف املخاطر من طرف البنوك واملؤسسات املالية

 ة املالية عن طريق حتسني مهام بنك اجلزائر بتكليفه بالسهر على أنظمة الدفع حتسني املنظوم
 وحتديد القواعد اليت تسريها، وبتوكيله بضمان أمن وسائل الدفع من غري األوراق النقدية؛

  تعزيز أمن ومتانة املنظومة البنكية بفضل متابعة البنوك نما فيها البنوك اخلاصة عن قرب للتأكيد
 على مصاحل زبائنها واحلفاظ على االستقرار النقدي واملايل للبالد؛ على احلفاظ

  تعزيز الرقابة البنكية من خالل وضع نظام جديد للتنقيط البنكي وفقا للمعايري الدولية، يعمل
حتت إطار عمل مدعم لتحسني تقييم وتسيري خماطر القروض عن طريق تطهري للقروض غري 

 مية، ولرفع رأس مال البنوك واملؤسسات املالية؛اجملدية يف حقائب البنوك العمو

  يهدف هذا النظام اجلديد إىل تعزيز القدرة على الكشف واإلنذار املبكر وكذا تفضيل اجلانب
ألي بنك أو مؤسسة مالية يف  إن الكشف عن األعراض املنذرة لفشل حمتمل، التنبؤي للرقابة

 ؛ملايل ومحاية املودعنيوضعية صعبة يعّد ضروريا لضمان استقرار النظام ا
  إعطاء املؤسسة النقدية صالحية حتديد قواعد السري احلسن واألخالقيات السارية بالنسبة

 للبنوك واملؤسسات املالية؛

                                                 
 . 04/12/2011 بتاريخ  .http://www.bank-of-algeria.dz/communicat.htm بتصرف من املوقع- 1
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  حماربة مجيع أشكال الغش والتحايل يف العمليات اليت جتريها البنوك واملؤسسات املالية، من
 سة البنوك للوظيفة البنكية. خالل إضافة جنحة الرشوة إىل أسباب خطر ممار

 04:1-10وفيما يلي أهم التعديالت اليت جاء هبا األمر رقم 
  هيكل بنك اجلزائر: -أ

، واليت نموجبها أصبح 26/08/2003املؤر، يف  11-03األمر من  09حيث عدلت املادة 
احملاسبة  ءاتإلجراخيضع ، بدل ال التسجيل يف السجل التجاري التزاماتال خيضع إىل بنك اجلزائر 

 ، والباقي بقي دون تغيري.العمومية ورقابة جملس احملاسبة
 اإلعفاءات واالمتيازات: -ب

من كل الضرائب أو  مت إعفاء بنك اجلزائر خبصوص كل العمليات املرتبطة بنشاطاته،حيث 
حني املادة ، يف  32احلقوق أو الرسوم أو األعباء اجلبائية مهما تكن طبيعتها وهذا ما جاء يف املادة 

 أهدافباعتباره هدفا من  األسعاربينت أن مهمة بنك اجلزائر هي احلرص على استقرار  35
السياسة النقدية ويف توفري أفضل الشروط يف ميادين النقد والقرض والصرف واحلفاظ عليها لنمو 

حلركة سريع لالقتصاد مع السهر على االستقرار النقدي واملايل، وهلذا الغرض يكلف بتنظيم ا
كل الوسائل املالئمة توزيع القرض وتنظيم السيولة، ويسهر على حسن بالنقدية، ويوجه ويراقب 

تسيري التعهدات املالية جتاه اخلارج وضبط سوق الصرف والتأكد من سالمة النظام املصريف 
 .وصالبته

 مكرر واليت حررت كما يلي: 36نمادة  26/08/2003املؤر، يف  11-03كما متم األمر 
"يعد بنك اجلزائر ميزان املدفوعات ويعرض الوضعية املالية اخلارجية للجزائر، ويف هذا اإلطار ميكنه 
أن يطلب من البنوك واملؤسسات املالية وكذلك اإلدارات املالية وكل شخص معين، تزويده 

 .باإلحصائيات واملعلومات اليت يراها مفيدة"
 سري نظم الدفع:  -ج

 2003 أوت 26يف  املؤر، 11-03 األمر رقمالدفع فقد متم فمن أجل سالمة وسائل 
غري العملة  ،وسائل الدفع يتأكد بنك اجلزائر من سالمة" مكرر وحترر كما يأيت: 56ادة ملبا

رفض إدخال أي وسيلة  ، وميكنهومالءمتها اجملالطبقة يف هذا ملعايري املا وكذا إعداد ،االئتمانية
                                                 

(، األمانة العامة 11-03املعدل واملتمم لقانون النقد والقرض )األمر  04-10بتصرف من: اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، األمر -1
 .15-11، ص 01/09/2010، بتاريخ 50مة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد للحكو
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يطلب من مقدم طلب  كن أنمي كما  ،انات سالمة غري كافيةكانت تقدم ضم ال سيما إذا ،دفع
أي  قبل من مهامه، ملمارسة اجلزائر بنك يبلغ التدابري لتدارك ذلك إدخال هذه الوسيلة اختاذ كل

 ." هبا املتعلقة التقنية واألجهزة وسائل الدفع ختص اليت معين، باملعلومات املفيدة شخص
  بااللتزامات اجتاه العمالء:تدعيم الرقابة البنكية للوفاء  -د

 الفعال ملواردها، والسري املالية واالستعمال واملؤسسات البنوك نشاطات يف هبدف التحكم
 وتضمن شفافية مبالغها على احملافظة على تساعد اليت سيما تلك الداخلية، وال للمسارات احلسن

 مالئمة بصفة االعتبار بعني األخذ املالية، وتتبعها، وصحة املعلومات ومصادرها العمليات املصرفية
 97و مكرر 97باملادتني  11 - 03 رقم العملية، مت إمتام األمر املخاطر ذلك جممل املخاطر نما يف

 يصدره نظام نموجب احملددة الشروط املالية، ضمن واملؤسسات ، حيث ألزمت البنوك2 مكرر
نموجب املواد  احملددة االلتزامات اماحتر عدم ناجع، حيث يؤدي داخلي رقابة جهاز اجمللس، بوضع

 األمر. هذا من 114 يف املادة عليه اإلجراء املنصوص تطبيق إىل ،2 مكرر 97و مكرر 97و 97
 .اليت تنظم مركزية املخاطر 98املادة  حيث مت تعديلتسيري مركزية املخاطر:  -هـ

 اللجنة املصرفية:  -و
 أعضاء( 3) ىل احملافظ )رئيسا(، وثالثةباإلضافة إ اللجنة املصرفية حيث أصبحت تتكون

 احملكمة من ينتدب، األول (2) واحملاسيب، قاضيني واملايل يف اجملال املصريف كفاءهتم حبكم خيتارون
 استشارة اجمللس، بعد رئيس وخيتاره جملس الدولة من الثاين وينتدب األّول رئيسها العليا وخيتاره

بني  هذا اجمللس من رئيس خيتاره احملاسبة جملس عن ممثل : للقضاء أيضا من اجمللس األعلى
 باملالية.  الوزير املكلف عن األولني، وممثل املستشارين

، وذلك مكرر 114و مكرر 108مكرر واملادة  106 باملادة 11 - 03 رقم األمر كما متم
 بنك عطاءلتوضيح كيفية حتديد أعضاء اللجنة وإهناء مهامهم، وكيفية اختاذ القرارات، كما مت إ

 .التحريات هذه اللجنة بنتائج ويبلغ حتري عملية بأي يقوم حالة االستعجال، أن يف اجلزائر
 توسيع صالحيات املصفي: -ز

، و اليت نموجبها أصبح للمصفي الذي 11 – 03رقم  األمر من 115 حيث مت تعديل املادة
 11 - 03 رقم األمر ذلك متماإلدارة والتسيري والتمثيل، ولتأكيد  سلطات تعينه اللجنة له كل

 وتعني قيد التصفية تضع أن اللجنة مكرر حيث نصتا على أنه ميكن 116و مكرر 115 باملواد
 أو الذي واملؤسسات املالية العمليات املخولة للبنوك غري قانونية بطريقة ميارس كيان لكل مصف
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بإرسال  اللجنة ما يقوم رئيساألمر، ك هذا من 81يف املادة  عليها املمنوعات املنصوص بأحد خيل
 ". واملؤسسات املالية رقابة البنوك حول اللجنة املصرفية رئيس اجلمهورية، سنويا، تقرير إىل
 119باملواد  11-03بغرض حتقيق مبدأ الشفافية يف تعامل البنوك مع زبائنها مت إمتام األمر  -ح

عدة  قبل من له عودائ حساب فتح مت رفض لكل شخص ، حيث ميكن1مكرر 119مكرر و
احلساب،  هذا مثل لفتح بنكا أن يعني له اجلزائر بنك من يطلب أن حساب، أي ميلك  وال بنوك،
 البنوك الصندوق، كما تلزم عمليات يف بفتح احلساب اخلدمات املتعلقة حيصر أن البنك وميكن
 زبائنها دورية بطريقة معقولة وتعلم آجال زبائنهم، يف تصرف حتت وسائل الدفع املالئمة بوضع

 أن بالبنك، جيب اخلاصة تتعلق بالشروط مفيدة معلومة بكل بتزويدهم وتلزم إزاء البنك بوضعيتهم
 أي هبا، ميكن الشروط املتعلقة لكل بوضوح وتشري مطلب الشفافية القروض عروض تستويف
 لعقد.ا على التوقيع تاريخ من أيام( 8) مثانية يف أجل عنه يتراجع أن تعهدا أكتتب شخص

 احلسن:  السري احترام قواعد -ط
وقواعدها، مت إمتام األمر  املهنة أخالقيات مع واملؤسسات املالية البنوك نشاط هبدف مطابقة

باحترام  االجتماعي هدفها حتقيق إطار يف واملؤسسات املالية البنوك تلزم اليت 120باملادة  03-11
 مؤسستهم نشاط على مطابقة مالية مؤسسة أو بنك أي مسريو احلسن، حيث حيرص السري قواعد

 وقواعدها. املهنة أخالقيات مع
الذي يتضمن نسب املالءة املطبقة على : 2014فيفري  16املؤر، يف  01-04النظام رقم  -15

ابتداء من أول  %9.5إىل  %8البنوك واملؤسسات املالية، حيث نص على رفع نسبة املالءة من 
ال األساسي )القاعدي( كال من خماطر االئتمان والسوق والتشغيل أكتوبر، على أن يغطي رأس امل

 مساه )وسادة أمان(. %2.5على االقل، إضافة إىل تكوين هامش بنسبة  %7بنسبة 
املتعلق بعمليات خصم السندات العمومية،  :2015فيفري  19املؤر، يف  01-15النظام  -16

 املؤسسات املالية.وإعادة خصم السندات والتسبيقات والقرض للبنوك و
114-15مرسوم تنفيذي رقم  -17

والذي يتعلق بشروط وكيفيات  2015ماي  12املؤر، ي  1
العروض يف جمال القرض االستهالكي، حيث مت بعث القرض االستهالكي يف البنوك اجلزائرية من 

 جديد، وحدد جمال التطبيق وعقد القرض وشروط تسديد القرض.
                                                 

املتعلق  بشروط وكيفيات العروض يف جمال القرض االستهالكي،  114-15بتصرف من: اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املرسوم  -1
 .10، ص 13/05/2015، بتاريخ 24ر، العدد األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائ
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2016مارس  6يف املؤر،  01-16النظام  -18
مارس  3 املؤر، يف 01-07يعدل ويتمم النظام  1

املتعلق بالقواعد املطبقة على املعامالت اجلارية مع اخلارج واحلسابات بالعملة الصعبة، حيث  2007
أصبحت جترى عمليات الصرف بني الدينار اجلزائري والعمالت األجنبية القابلة للتحويل بصفة 

 ين أو بنك اجلزائر. حرة لدى الوسطاء املعتمد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

املتعلق بالقواعد املطبقة على املعامالت اجلارية مع اخلارج واحلسابات بالعملة  01-16اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -1
 .39، ص 16/03/2016اريخ ، بت17الصعبة، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد 
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  الثالث: الفصل خالصة

املتعلق بسياسات واستراتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية  الثالثمن خالل الفصل 
 ما يلي: نستنتجاجلزائري 

يعترب التأهيل كعملية للتحسني املستمر للمؤسسات املصرفية اجلزائرية بغرض زيادة قدرهتا  -
 تغريات املصرفية املعاصرة؛التنافسية يف ظل ال

للقيام بتأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية جيب وضع خمطط يشمل جممل اإلجراءات الواجب  -
 اختاذها، باإلضافة إىل خلق هيئة متخصصة يف عملية التأهيل تضمن جناح عملية التأهيل؛

اء عملها، كما متتاز بعدم إن املؤسسات املصرفية اجلزائرية تفتقد إىل االحترافية االزمة يف أد -
 فعاليتها املالية واالقتصادية؛ 

تعترب العوملة املصرفية وما ينتج عنها من تطور يف استخدام التقنيات املصرفية احلديثة من بني  -
أسباب اإلسراع بتأهيل وتطوير املؤسسات املصرفية اجلزائرية لتحسني أدائها، حىت تصبح قادرة 

ع رغباهتم وتعظيم أرباحها، واستغالل التكنولوجيا احلديثة وتفعيل على إرضاء عمالئها وإشبا
 قدرهتا على حتقيق مزايا تنافسية؛ 

توجد عدة عوامل تؤثر يف تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية، منها ما يساعد على تطويرها  -
تتمثل  ومنها ما يعرقل ذلك، حيث تشمل جمموعة عوامل عامة وعوامل خاصة، فالعوامل اخلاصة

يف ظروف املباين هلذه املؤسسات وطرق أداء العمل داخلها وجتهيزاهتا، والترتيب الداخلي هلا وكذا 
الظروف االجتماعية داخلها، ومدى وجود دليل ملختلف العمليات واخلدمات اليت تقدمها، ومدى 

املوارد البشرية هلذا وجود املوارد البشرية املناسبة من حيث العدد واخلربة، باإلضافة إىل مدى تقبل 
التأهيل والتطوير، ومدى مناسبة ظروف الترقية والتعني للموارد البشرية يف هذه املؤسسات 
املصرفية؛ أما العوامل العامة فتتمثل يف القوانني والتشريعات اليت حتكم العمل املصريف، والعوامل 

سات، باإلضافة إىل املستوى االجتماعية والثقافية واحلضارية اليت تؤثر على سلوك هذه املؤس
 االقتصادي للبلد؛

كما أنه حىت تتم عملية التأهيل هذه للمؤسسات املصرفية اجلزائرية بشكل سليم جيب أن تتوفر  -
إدارة هذه املؤسسات على مجيع املعلومات والبيانات اليت ختص الوضع احلايل هلا من حيث 

، وعدد موظفيها ...إخل، باإلضافة إىل ضرورة اخلدمات املصرفية املقدمة والعمالء وحجم نشاطها
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وجود ختطيط حمدد لعملية التأهيل، ووجود هيكل تنظيمي جيد، مع مراعاة الظروف اليت تعمل يف 
ظلها املؤسسات املصرفية، وهذا كله مع وجود موارد بشرية مؤهلة وقادرة ومشجعة لعملية التطور 

 والتأهيل؛
بعدة تغريات وحتوالت، فمنذ نشأته كان تابعا للنظام املصريف  لقد مر النظام املصريف اجلزائري -

الفرنسي يف كل عملياته وبكل قوانينه، وبعد االستقالل عملت اجلزائر على تأميم سلسلة البنوك 
الالت والتغريات اليت حدثت بعد تاملوجودة، لكن ونتيجة ملتطلبات التنمية من جهة، واالخ

أو بتعبري أخر  إلصالحاتالسلطات إىل إحداث جمموعة من االستقالل من جهة أخرى، دفعت ا
تأهيل قانوين هلذه املؤسسات املصرفية اجلزائرية متثلت يف إجراء عدة إصالحات بدء بإصالح 

وما طرأ عليه من تعديالت جلعل النظام  1990القرص وإىل غاية إصالح قانون النقد  1970
النفتاح االقتصادي والتغريات يف النهج االقتصادي املصريف يتماشى واملستجدات اجلديدة، خاصة ا

 االجتماعي؛
بغية عصرنة املؤسسات املصرفية اجلزائرية عملت اجلزائر على إدخال عدة حتسينات، سواء يف  -

اجلانب التقين أو اإلداري والتنظيمي هلا، وكذلك تغيري الوظائف اليت تقوم هبا وإدخال الكثري من 
 اخلدمات املستحدثة؛

غم كل اإلصالحات وحماوالت التطوير للخدمات املصرفية للمؤسسات اجلزائرية، إال أهنا ر -
 بقيت بعيدة جدا عن مستوى أداء البنوك األجنبية، سواء يف جانب اخلدمات أو القوانني املصرفية؛

منافسة البنوك األجنبية ذات جودة على  قادرةاملؤسسات املصرفية اجلزائرية وحىت تصبح -
وذلك جيب القيام بعملية تأهيلها وحتديثها وتطويرها، املمتازة والتقنيات املتطورة،  اخلدمات
ك وحتسني التسيري الداخلي هلا، وبنالقوم هبا كل تبنوعية اخلدمات والوظائف اليت  باالرتقاء

ك، وذلك لن يكون دون وبنالواالعتماد على مبدأ املرونة يف وضع اهلياكل الداخلية التنظيمية لكل 
لذا فاملؤسسات املصرفية حتتاج إىل استراتيجيات أو آليات خمتلفة ، وجود موارد بشرية مؤهلة

، هذا ما جيعل ملواجهة عمليات التطوير املعاصرة يف اجملال املصريف، من أجل زيادة قدرهتا التنافسية
يات املنافسة البنوك اجلزائرية مطالبة باألخذ هبذه االستراتيجيات لتستطيع مواجهة تداعيات وحتد

 بعد حترير وانفتاح السوق املصرفية اجلزائرية.



 

 
 الفصل الرابع

الستراتيجيات تأهيل امليدانية دراسة ال
 املصرفية اجلزائرية املؤسسات

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 متهيد
  التعريف بالبنوك حمل الدراسة امليدانية؛املبحث األول: 
 منهجية الدراسة؛املبحث الثاين : 
 عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية؛املبحث الثالث: 

 خالصة الفصل الرابع.
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 :متهيد
يعترب اجلهاز املصريف النواة احملركة ألي اقتصاد يف أي بلد، إذ يعترب أساس رسم خمتلف 

فهو الدافع حنو زيادة معدالت النمو  ،دية اليت متثل جزء من السياسة االقتصاديةالسياسات النق
وختفيض نسبة البطالة، وحتسني مستوى املعيشة للسكان بشكل عام، وذلك من خالل جمموع 

 املهام والوظائف اليت يقدمها لالقتصاد واجملتمع ككل.
ومنها ما هو  ،تابع للدولةمنها ما هو عمومي  ،ففي اجلزائر توجد جمموعة من البنوك

إىل دراسة  ،خاص، وكلها تقريبا تؤدي نفس الوظائف، حيث سنتعرض بالتفصيل يف هذا الفصل
نظرا لكرب ، بأخذ عينة من هذه البنوك للدراسة امليدانية، ابتداء جمموع البنوك املوجودة يف اجلزائر

العمومية واخلاصة بنكية الت جمتمع العينة لذا سنخص بالدراسة عينة تتكون من جمموع الوكاال
 ووالية قسنطينة، و والية برج بوعريريج. والية سطيفب

وعلى هذا األساس سيتم ضمن هذا الفصل دراسة استراتيجيات التأهيل الوظيفي 
 والتنظيمي والقانوين واإلداري والبشري للبنوك اجلزائرية، من خالل املباحث التالية:

 امليدانية؛ حمل الدراسة البنوكبتعريف املبحث األول: ال
 املبحث الثاين: منهجية الدراسة؛

 املبحث الثالث: عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية.
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 املبحث األول: التعريف بالبنوك حمل الدراسة امليدانية
تشمل البنوك حمل الدراسة بنوك عمومية وبنوك خاصة، حيث سيتم التطرق يف هذا املبحث 

ك حمل الدراسة بشيء من اإلجياز، وذلك باملرور بنشأهتا وتطورها والوظائف إىل تقدمي هذه البنو
 اليت تقدمها للعمالء.

 البنوك العمومية حمل الدراسة املطلب األول:
تتمثل البنوك العمومية حمل الدراسة يف كل من بنك الفالحة والتنمية الريفية، القرض  

الوطين اجلزائري، البنك اخلارجي اجلزائري، الصندوق الشعيب اجلزائري، بنك التنمية احمللية، البنك 
 بنك.-الوطين للتوفري واالحتياط

 (:BADR) بنك الفالحة والتنمية الريفية -أوال
 حيث سيتم التطرق إىل نشأته وخمتلف التطورات اليت مر هبا، إضافة إىل وظائفه كما يلي: 

 : الفالحة والتنمية الريفية نشأة بنك-1
مارس  13الصادر يف  106-82حة والتنمية الريفية نمقتضى املرسوم رقم أنشئ بنك الفال

1982مارس  13الصادر يف  105-88املعدل واملتم نمرسوم  1982
، وقد انبثق بنك الفالحة 1

(، الناتج عن إعادة هيكلة القطاع، وهذا BNAوالتنمية الريفية عن البنك الوطين اجلزائري )
واحملاور اليت يدور حوهلا هذا املرسوم هو  ،مادة قانونية 67جمملها أبواب يف  7املرسوم يتكون من 

، والذي يدرج يف قائمة البنوك بكونه مؤسسة BADRإنشاء بنك للودائع والتنمية والذي يدعى 
مالية وطنية حسب املادة األوىل من املرسوم، ويتمتع البنك بالشخصية املدنية واالستقالل املايل، 

اته مع الغري، كما نص املرسوم على التزام البنك باألحكام التشريعية والتنظيمية ويعد تاجرا يف عالق
املتعلقة باملؤسسات املصرفية )كالبنوك التجارية، صناديق التوفري واالحتياط...اخل(، كما نص على 
عملية تنظيم اإلدارة واحلسابات وعمليات التمويل وكذا أثرها إىل غري ذلك، كما يوجد قانون 

 2ي حيدد مهام البنك.أساس
لقد مر بنك الفالحة والتنمية الريفية بعدة تغريات وتطورات منذ نشأته إىل حد اآلن و
 متثلت يف:

                                                 
Status de la BADR, du 02/01/1995, Page 03. -1

 
املتعلق بإنشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية وحتديد قانونه األساسي، األمانة العامة  106-82اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -2
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  املتضمن قانون توجيه املؤسسات العمومية  1988جانفي  12املؤر، يف  01-88صدور القانون
ات تطبيقه، الذي احملدد لكيفي 1988ماي  16املؤر، يف  101-88االقتصادية، وكذا املرسوم 

نموجبه حتول بنك الفالحة والتنمية الريفية إىل شركة ذات أسهم برأمسال اجتماعي يقدر بـ 
إىل  01سهم بقيمة امسية قدرها مليون دينار لكل سهم، مرقمة من  1000دج مقسم إىل  مليار

هلذا  مكتتبة بكاملها من طرف الدولة واحملتفظة من طرف اخلزينة العمومية، ونتيجة 1000
أصبح بنك الفالحة والتنمية  1989فيفري  19التحول الثابت نموجب عقد رمسي حمرر بتاريخ 

الريفية والذي كان يعرف إىل غاية ذلك التاريخ كمؤسسة اشتراكية، مؤسسة عمومية 
اقتصادية منظمة على شكل شركة جتارية ذات أسهم، وهذا دون إنشاء شخص معنوي جديد 

 1االجتماعي، التسمية، املدة، رأس املال. وال تغيري يف املوضوع
  الذي ينص على هناية فترة  90/10وبصدور قانون النقد والقرض  1990أفريل  14وبتاريخ

ختصص البنوك، اعترب بنك الفالحة والتنمية الريفية بنكا جتاريا كالبنوك األخرى، ووسع البنك 
املؤسسات االقتصادية الصغرية فقه إىل جماالت أخرى من النشاط االقتصادي خاصة قطاع أ

بدون االستغناء عن القطاع الفالحي الذي تربطه معه عالقات مميزة،  PME/PMI واملتوسطة
مهامه تلقي أموال اجلمهور، وعمليات القرض، ووضع  ،وهكذا أصبح البنك شخصا معنويا
 2وسائل الدفع حتت تصرف الزبائن.

  تبة من طرف الدولة واحملتفظة من طرف اخلزينة ارتفع عدد األسهم املكت 13/11/1991وبتاريخ
دج لكل سهم،  1.000.000سهم بقيمة امسية قدرها مليون  2.200إىل  1.000العمومية من 

دج سنة مليار  2.2دج عند إنشائه إىل مليار وبذلك ارتفع الرأس املايل اجلماعي للبنك من 
1991.3 

 إىل  1991سهم سنة  2200ملكتتبة من بعدها سجل البنك ارتفاعا ثانيا يف عدد األسهم ا
 ،دج مليار 33، وبذلك وصل رأس املال اجلماعي للبنك إىل 1999ماي  17سهم يف  33.000
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وحاليا ومنذ ، دج مليار 33شركة أسهم رأمساهلا  BADRواليوم بنك الفالحة والتنمية الريفية 
ة الريفية يهتم فقط ، مت إعادة التخصص البنكي، وأصبح بنك الفالحة والتنمي2005جوان 

 نمجال الزراعة وما يلحقها.
من نظام البنك  تانتقلاليت ك ولبنمن بني ا ،كما يعترب بنك الفالحة والتنمية الريفية

الذي يعتمد على الشبابيك إىل نظام البنك  ،(La Banque Classiqueالتقليدي الكالسيكي )
 2001.1ابتداء من سبتمرب وذلك  ،(La Banque Assisseالنموذجي )البنك اجلالس( )

ويضم البنك أكرب عدد من الوكاالت على مستوى الوطن مقارنة بباقي البنوك التجارية 
وكالة موزعة على كامل التراب الوطين لتقدمي أحسن وأسرع  300حيث يصل عدد وكاالته إىل 

)وكاالت وكالة يف أول مشواره  140اخلدمات للزبائن يف أي مكان ويف أي وقت، بعدما كانت 
 7000كما يشغله أكثر من  مديرية جهوية، 39، ومتنازل عنها من طرف البنك الوطين اجلزائري(

صنف من طرف جملة  ،ونظرا لكثافة شبكته وأمهية تشكيلته البشرية، عامل بني إطار وموظف
ى مستوى واحتل املرتبة السابعة عشر عل ،قاموس البنوك يف املركز األول يف ترتيب البنوك اجلزائرية

 2.بنك مصنف 4100يف الترتيب العاملي من بني  668القارة اإلفريقية يف النجاعة والفعالية، واملرتبة 
بنك الفالحة والتنمية الريفية هو وسيلة من وسائل سياسة احلكومة اليت ترمي إىل تنمية  ذاإ

 القطاع الفالحي وترقية العا م الريفي.
 3:فية من حيث هذا املنظور مهمتان اثنتانفيكون لبنك الفالحة والتنمية الري

 ؛فهو بنك إيداع يوزع االعتمادات -
  .وهو بنك تنمية أي وسيلة لتنفيذ خمططات وبرامج تنمية الفالحة -
 :وظائف بنك الفالحة والتنمية الريفية -2

 4يضطلع بنك الفالحة والتنمية الريفية نمجموعة من الوظائف تتمثل فيما يلي:

                                                 
BADR Infos, revue bimestrielle, N°39, 2004, Page 09. -1  

Le DEP.Com.Le20 Eme Anniversaire de la BADR, 2002, Page (01-02). -2  
 .04، ص 1982بنك الفالحة والتنمية الريفية القانون األساسي ل -3
املتعلق بإنشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية وحتديد قانونه األساسي، األمانة العامة  106-82اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -4

 .555، ص 16/03/1982، بتاريخ 11للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد 
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االعتمادات املالية اليت تأذن هبا املؤسسات العمومية األخرى للقرض، أو يساهم يف  حيشد مجيع -أ
مثل هذه االعتمادات وحيشد لدى مؤسسات القرض األخرى مجيع التحوالت اليت يأذن هبا لنفسه، 

 على أن يكون ذلك كله مطابقا للمخططات املالية الوطنية والقطاعية؛
 لة من أي شخص مادي أو اعتباري؛يتلقى الودائع الفورية واملؤج -ب
يشارك يف مجع االدخار الوطين واستعماهلا يف شراء أصول ذات سيولة مرتفعة أو استثمارها،  -ج

 وذلك بواسطة إدارة متخصصة يف البنك تعرف عادة بإدارة االستثمار؛
يقتنيها يكتتب جبميع السندات العمومية اليت تصدرها الدولة أو تضمنها، ويؤجرها ويعتين و -د

 وحيافظ عليها، ويرهنها، ويوظفها ويتعامل هبا كما يقوم باخلدمة املالية هلذه العقود؛
يقوم جبميع العمليات املصرفية اخلاصة بالقروض والصرف باستبداله للعمالت األجنبية بعملة  -هـ

 وطنية والعكس، واخلزينة اليت هلا صلة بأعماله قصد تسيري أمورها أو استخدامها؛
أجري البنك للخزائن الصغرية لعمالئه حيتفظون فيها نمنقوالهتم الثمينة من جموهرات وأوراق ت -و

 مالية وأوراق هامة ونقود؛
 ميد أي شخص مادي أو اعتباري حسب الشروط واألشكال املسموح هبا نما يلي: -ز
 لية أو القروض والتسبيقات على سندات عمومية تصدرها أو تضمنها الدولة أو اجلماعات احمل

 اهليئات العمومية؛
 .القروض القصرية األجل أو املتوسطة أو الطويلة املضمونة أو غري املضمونة اليت يتوالها بنفسه 
يقدم مساعدته املالية للمهن الفالحية واملهن األخرى اليت ترتبط أعماهلا باألعمال واهلياكل  -ح

 املذكورة سابقا؛
لتجارة، ويكتتب ويؤجر ويشتري مجيع سندات ميول يف حدود هدفه ومهمته عمليات ا -ط

التجارة واملنتجات اليت تصدرها اخلزينة العامة أو اجلماعات احمللية، واهليئات العمومية واليت 
تستهدف عمليات فالحية وحرفية تقليدية وزراعية، صناعية، وجتارية أو مالية، تعين اهلياكل 

 واألعمال املذكورة سابقا؛
الت العينية يف احلدود املرخص هلا، حيث يصدر البنك خطابات ضمان يكون مجيع الكفا -ي

ملصلحة عمالئه يتعهد فيها بسداد مبالغ معينة ملتزمني بدفعها إذا  م يقوم بسدادها، وهنا ال يقدم 
 البنك أية أموال وإمنا يقدم وعدا أو كفالة لعميله؛
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سات القرض الوطنية األخرى، يقوم بدور مراسل البنوك األخرى، ويتوىل عمل وكالة مؤس -ك
 كما يكون وسيطا يف ذلك؛

يوزع على املستفيدين مجيع املساعدات واملسامهات واملنافع املالية اليت متنح األرصدة العمومية  -ل
 ويراقب استعماهلا؛

يقوم جبميع عمليات الدفع ويتلقاها نقدا أو بواسطة الصكوك والتحويالت، والتوظيف والوضع  -م
 ، ورسائل االعتماد، والقروض املالية، وغري ذلك من العمليات املصرفية؛حتت التصرف

يقوم جبميع عمليات الدفع وحتصيل رسائل الصرف، وسندات األمر، والصكوك وسندات  -ن
اخلزن وقسائم الفائدة، والسندات املدفوعة أو املستهلكة، والفواتري، وغري ذلك من الوثائق التجارية 

 ذلك؛واملالية، أو يقوم ب
يتوىل ويسري يف حدود مهمته وهدفه املخازن العامة املرتبطة بتحقيق أهداف اهلياكل واألعمال  -س

 املذكورة سابقا وعملياهتا؛
ويقوم البنك يف إطار هدفه نمساعدة الدولة واجلماعات احمللية واهليئات العمومية يف تنفيذ مجيع  -ع

هبا اخلاص أو حتت ضماهنا بغية تيسري حتقيق عمليات القرض، أو يتدخل يف هذه العمليات حلسا
 ذلك؛

يقوم جبميع عمليات القرض حلساب مؤسسات مالية أخرى يف مجيع العمليات املتعلقة بنشاطه  -ف
 وهذا بضمانه، أو دون ذلك؛

يتمتع حبكم القانون، بصفته الوسيط املعتمد لتنفيذ العمليات اآللية مع اخلارج يف إطار مهمته،  -ص
 هدفه، وطبقا للقوانني والتنظيمات اجلاري العمل هبا؛ويف حدود 

يتوىل يف إطار القوانني والتنظيمات اجلاري هبا العمل، مجيع العمليات األخرى املطابقة هلدفه،  -ق
 وبراجمه بناء على قرار من السلطة الوصية؛

ليت من شأهنا أن يتدخل بالقروض املتوسطة والطويلة املدى يف متويل خمتلف املشاريع املخططة ا -ر
تشجع منو األعمال واهلياكل الفالحية، واحلرفية، والزراعية، والصناعية، وخيصص هلذا الغرض يف 
إطار الربامج الالمركزية الوسائل الضرورية اليت تسمح على اخلصوص للمستفيدين يف القطاعات 

 السالفة الذكر نما يلي:
 هيز، وحتديث اهلياكل األساسية واملباين؛ضمان تطوير وسائلها يف العمل والتهيئة والتج -
 حتقيق أهداف استغالل وسائلها وأعماهلا وسريها. -
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كل هذه املهام جتعل من بنك الفالحة والتنمية الريفية واسع النشاط فعال، ومسامها كبريا 
 يف مجع االدخار الوطين، وترقية العا م الريفي.

 (:CPA) القرض الشعيب اجلزائري ثانيا:
التطرق إىل نشأة القرض الشعيب اجلزائري وخمتلف التطورات اليت مر هبا، والوظائف سيتم  

 اليت يقوم هبا.
 : القرض الشعيب اجلزائري نشأة-1

1966ديسمرب  29بتاريخ  66/366تأسس القرض الشعيب اجلزائري نموجب املرسوم 
1 

ديرها أو متارس من قبل مليون دج، حيث ورث النشاطات املصرفية اليت كانت ت 15برأمسال قدره 
 2وتتمثل يف: Populaires Banquesالبنوك الشعبية 

 ؛الشعيب للتجارة والصناعة باجلزائر العاصمة البنك -
 ؛الشعيب للتجارة والصناعة بوهران البنك -
 ؛الشعيب للتجارة والصناعة بعنابة البنك -
 ؛الشعيب للتجارة والصناعة بقسنطينة البنك -
 للقرض الشعيب ملدين اجلزائر. البنك اإلقليمي -

وشركة مرسيليا للقرض  ،مصر-وكذلك من طرف مؤسسات أجنبية: البنك املختلط اجلزائر
يعترب القرض الشعيب اجلزائري مصدرا حيويا لتمويل خمتلف ، (CFCBواملؤسسة املصرفية للقرض )

 لفة منها:العمليات املصرفية اليت يقوم هبا باإلضافة إىل القيام بالعمليات املخت
 ؛التسهيالت االئتمانية اليت قد حيصل عليها من البنوك األخرى أو من البنك املركزي -
 ؛الودائع بكافة أشكاهلا: لدى الطلب وألجل وللتوفري -
 طرح سندات االقتراض المتصاص االدخار من اجلمهور. -

ارجه، كما أن القرض الشعيب اجلزائري يساهم يف مؤسسات أو بنوك داخل الوطن وخ
 3.مؤسسات يف اخلارج 6و ،مؤسسة يف اجلزائر 18حيث يساهم يف 

                                                 
املتعلق بإنشاء القرض الشعيب اجلزائري، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية،  366 -66اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، األمر  اجلريدة الرمسية للجمهورية -1

 .1787، ص 30/12/1966، بتاريخ 110اجلزائر، العدد 
 .7، ص 2004، حمفوظ لعشب، الوجيز يف القانون املصريف اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر -2

Crédit Populaire D'Algérie, Rapport Annuel, 2001, page 20.-3  
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وطبقا ألحكام القوانني السائدة يف اجلزائر، فإن القرض الشعيب اجلزائري يقوم بالعمليات 
املصرفية والقرض وهو مؤهل لقبض الودائع ومنح القروض نمختلف أشكاهلا واملسامهة يف رؤوس 

االعتمادات حلساب الغري ممنوحة من طرف مؤسسات مصرفية أموال كل املؤسسات، واستفتاح 
والقرض الشعيب اجلزائري يعترب أهم مؤسسة مالية على مستوى الوطن وهذا راجع لدوره  ،أخرى

كمنظم لكل العمليات املالية واالقتصادية، حيث يالحظ أن معظم املشاريع اخلاصة عرب التراب 
 الوطين ممولة من طرفه.

 شعيب اجلزائري بتطورات عديدة منذ نشأته إىل اآلن متثلت فيما يلي:لقد مر القرض ال
مليون دج عند  15بعدما كان  ،مليون دج 800ارتفع رأمسال البنك ليصبح  1983يف سنة  -

 ؛نشأته
حيث مت التنازل  ،(BDLانبثق عن القرض الشعيب اجلزائري بنك التنمية احمللية ) 1985ويف سنة  -

حساب جتاري للزبائن،  89000موظف وإطار، وكذلك  550وحتويل  وكالة 40لفائدته عن 
فإن مهمة القرض  ،وطبقا للقانون األساسي الذي حيدد املؤسسة كمصرف ذو نشاطات شاملة

الشعيب اجلزائري تكمن يف املسامهة يف ترقية قطاع البناء واألشغال العمومية، قطاع الصحة وصناعة 
دقة والسياحة، وسائل اإلعالم، الصناعات املتوسطة والصغرية األدوية، التجارة والتوزيع، الفن

 ؛وكذلك الصناعة التقليدية
أصبح القرض الشعيب اجلزائري  1988بعد صدور القانون املتعلق باستقاللية املؤسسات سنة  -

مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم متلكها الدولة كليا، وتعمل البنوك العمومية نما فيها القرض 
يب اجلزائري حتت وصاية وزارة املالية، وهبذا قيد القرض الشعيب اجلزائري يف السجل التجاري الشع

تبعا للقوانني املرتبطة باإلصالح االقتصادي للمؤسسات العمومية  B 803 84حتت الرقم 
 ؛(EPEواالقتصادية )

ليصل  1983ميلون دج سنة  800ارتفع  رأمسال القرض الشعيب اجلزائري من  1992ويف سنة  -
 ؛1992مليار دج سنة  5.6إىل 

 ؛مليار دج 9.31إىل  1994ليواصل رأمسال البنك باالرتفاع ليصل سنة  -
ويف هذه السنة ، مليار دج 13.6أصبح رأمسال القرض الشعيب اجلزائري  1996ويف سنة  -

لعمومية حتت ونمقتضى املرسوم القانوين اخلاص بإدارة األموال التجارية للدولة، وضعت املصارف ا
 ؛سلطة اإلدارة املالية
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وبعدما استوىف البنك الشروط املؤهلة املنصوص عليها يف أحكام قانون النقد والقرض )قانون  -
(، حتصل القرض الشعيب اجلزائري على موافقة جملس النقد 1990أفريل  18الصادر يف  90/10رقم 

، وذلك نموجب بنك الوطين اجلزائريوالقرض وأصبح هكذا  ثاين بنك معتمد يف اجلزائر بعد ال
1997أفريل  06املؤر، يف  02-97القرار

 ؛ 1
مليار  25.3إىل  2004، ليتم رفعه سنة مليار دج 21.6أصبح رأمسال البنك  2000ويف سنة  -

 ؛2010مليار دج يف سنة  48.3، وإىل 2006مليار دج سنة  29.3دج، وإىل 
، مليار دج 48ائري هو شركة مسامهة برأمسال قدره القرض الشعيب اجلز 2016ويف سنة  واآلن -

 وكالة موزعة عرب كامل التراب الوطين. 145ويضم 
 :وظائف القرض الشعيب اجلزائري-2

       مستوى وكاالته  على CPA جلزائرياتتمثل املهام اليت يقوم هبا بنك القرض الشعيب 
 2فيما يلي:

حلكومية أي السندات العامة من حيث اإلصدار، الفوائد، الوساطة يف العمليات املالية لإلدارات ا -أ
وتقدمي قروض مقابل سندات عامة، فبنك القرض الشعيب اجلزائري يعمل على مساعدة خمتلف 
اإلدارات احلكومية بتقدمي متويل هلا، وذلك من خالل تقدمي قروض وسلفيات هلا، لقاء سندات 

هبذه القروض والسلفيات، ومتويل مشتريات الدولة،  عامة يصدرها البنك على هذه اإلدارات املعنية
 ؛الوالية، والبلدية، والشركات الوطنية املقامة على التراب الوطين

جل البناء والتشييد كاقتناء السكن، يقدم بنك القرض الشعيب أإعطاء قروض طويلة األجل من  -ب
مساعدته املالية إىل جانب اجلزائري، يف إطار متكني املواطن من احلصول على سكن أو بنائه، 
 ؛سنة 20مسامهة العميل، وهي قروض طويلة األجل تصل مدة سدادها إىل غاية 

تقدمي قروض متوسطة األجل للحرفيني والفنادق، القطاعات السياحية والصيد البحري  -ج
 فالبنك يقدم قروضا متوسطة األجل للشباب احلريف وأصحاب الفنادق ،والتعاونيات غري الفالحية

إىل جانب مساعدة القطاعات السياحية، والصيد  ،من أجل التوسيع أو اقتناء جتهيزات ...اخل
البحري والتعاونيات غري الفالحية، ألن القطاعات الفالحية من اختصاص متويل بنك الفالحة 
                                                 

املتعلق باعتماد بنك القرض الشعيب اجلزائري، األمانة العامة للحكومة، املطبعة  02-97اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املقرر  -1
 .31، ص 25/05/1997خ ، بتاري33الرمسية، اجلزائر، العدد 

  .الوثائق الداخلية للقرض الشعيب اجلزائري –1
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ع والتنمية الريفية، باإلضافة إىل متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ميادين اإلنتاج، التوزي
واملتاجرة، وذلك ملا هلا من دور يف دفع عجلة النمو االقتصادي بامتصاص نسبة البطالة وحتسني 

 ؛مستوى املعيشة
 ؛إعطاء قروض ألصحاب املهن احلرة كتجهيزات عيادة طبية وقطاع الري...اخل -د

ستورد التعامل مع البنوك الدولية وتقدمي قروض خاصة لتمويل التجارة اخلارجية، كقروض امل -هـ
 ؛وقروض املورد

فالقرض الشعيب اجلزائري يعمل على تلقي املوارد االدخارية من  ،مجع الودائع ومنح القروض -و
األفراد واملشروعات واحلكومة أو القطاع العام، ووضعها حتت تصرف نفس هذه الوحدات إذا 

ة بذلك تدفقات احتاجت هلا لغرض التوظيف االستثماري، وهذا من خالل منح القروض هلا، حمقق
فقبول الودائع يتم من خالل فتح حسابات الودائع، من  ،داخلية وتدفقات خارجية هلذه الودائع

ودائع حتت الطلب اليت تشمل حسابات الصكوك واحلساب اجلاري وحساب التوفري، وودائع 
ألجل، حيث تستخدم الودائع حتت الطلب لتمويل قروض االستغالل، وودائع ألجل توجه إىل 

 ؛ويل قروض االستثمارمت
القيام بكل العمليات املصرفية اخلاصة بالصندوق، سواء من استقبال إيداعات الزبائن يف  -ز

حساباهتم لتغذيتها، أو قيامهم بعمليات السحب، أو التحويالت من حساب إىل حساب بطلب 
 ؛من الزبائن

وذلك بقصد إجراء  ،شكاهلاقيام بنك القرض الشعيب اجلزائري بعمليات االستدانة نمختلف أ -ح
 ؛خمتلف التمويالت اليت يتكفل هبا البنك

السهر على إدارة حسابات العمالء، واحلسابات الداخلية لضمان سالمتها والتسيري احلسن هلا،  -ط
وذلك من أجل حتقيق رضا العمالء، والتسيري احلسن للخزينة بالشكل الذي حيقق أفضل متويل 

باإلضافة إىل السهر على  ،ون العمل على التسبب يف عجز اخلزينةللمشاريع دون املساس أو د
 ؛التسيري احلسن لإلمكانيات البشرية املتوفر عليها البنك لضمان أفضل نتائج

السهر على االلتزام واحترام القوانني اخلاصة بعملية الصرف واإلجراءات املعمول هبا يف التجارة  -ي
 ؛اخلارجية

 ؛ن طريق التطوير والزيادة من نشاطها يف املنطقة اليت تقع ضمن جماهلاتنمية رأمسال البنك ع -ك
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املشاركة يف النمو االقتصادي الفعال للبنك سواء من حيث حتقيق النتائج أو نوعية التسيري  -ل
 وبنك القرض الشعيب اجلزائري يهدف من خالل هذه الوظائف إىل:

 ملراجعة لكل العمليات اليت يقوم هبا البنك وذلك تقوية املراقبة، أي العمل على تدعيم املراقبة وا
 ؛من أجل اكتشاف نقاط اخللل والعمل على حتسينها

  حتسني وتطوير أنظمة املعلومات وكذلك الوسائل التقنية، فالبنك يعمل جاهدا من أجل
ت التطوير املستمر يف أنظمته املعلوماتية والوسائل التقنية للوصول إىل تقدمي خدمات متميزة وذا

 ؛جودة عالية
 ؛تقدير الوسائل املادية والتقنية حسب االحتياجات 
 ؛التسيري على مستوى خمتلف مراكز املسؤولية 
 ؛زية القرار والتسيري، لتحقيق الفعالية التسيرييةكالمر 
 ؛إدخال تقنيات جديدة يف جمال التسيري والتسويق 
 .العمل على تسيري احملكم للموارد البشرية 

 (:BDLية احمللية )بنك التنم -ثالثا
 حيث سيتم التطرق إىل نشأته وخمتلف الوظائف اليت يقوم هبا كما يلي:

  نشأة بنك التنمية احمللية: -1
هو أحدث البنوك يف اجلزائر وانبثق من القرض الشعيب اجلزائري، وقد تأسس البنك و

85/85باملرسوم رقم 
يث مت رفع رأس برأمسال قدره نصف مليار دج، ح 30/04/1985املؤر، يف  1

مليار دج، ومقره الرئيسي خارج العاصمة يف سطاوايل  36.8إىل   2016مال البنك ليصل سنة 
انون التجاري ويتوىل كل العمليات قبنك ودائع مملوك للدولة وخاضع لل بوالية اجلزائر، وهو

كنه خيدم ل ،(تفرقةماملألوفة لبنوك الودائع )حسابات جارية وتوفري، إقراض، ضمانات، خدمات 
األجل، متويل  طويلةوالعامة احمللية، قروض قصرية ومتوسطة  تبالدرجة األوىل فعاليات اهليئا

عمليات االسترياد والتصدير، إضافة خلدماته للقطاع اخلاص، وحاليا يبلغ عدد وكاالت بنك 
 وكالة موزعة عرب كامل التراب الوطين. 152التنمية احمللية 

                                                 
املتعلق بإنشاء بنك التنمية احمللية وحتديد قانونه األساسي، األمانة العامة للحكومة،  85 -85اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املرسوم  -1

 . 596، ص 01/05/1985بتاريخ  ،19املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد 
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 لية:وظائف بنك التنمية احمل -2
 1تتمثل وظائف بنك التنمية احمللية يف متويل ما يلي:

  املؤسسات واملقاوالت العمومية ذات الطابع االقتصادي املوضوعة حتت تصرف اهليئات
 احمللية )الوالية، البلدية،..(؛

 العمليات االستثمارية املنتجة املخططة اليت تبادر هبا اجلماعات احمللية؛ 

  بالقروض على الرهن )الرهن احليازي(؛العمليات اليت هلا صلة 

 األشخاص املعنويون أو الطبيعيون حسب الشروط واألشكال املعمول هبا؛ 

 عمليات التجارة الداخلية اجلهوية واحمللية؛ 

 املخططات والربامج التنموية الوطنية؛ 

 تسبيقات وسلفيات على سندات عمومية تصدرها الدولة أو اجلماعات احمللية؛ 

 ات البنكية: القروض، الصرف، اخلزينة، اليت هلا عالقة بأعمال تسيري موجوداهتا مجيع العملي
 املالية؛

وعليه فبنك التنمية احمللية هو بنك ودائع متلكه الدولة وخيضع للقانون التجاري، يتوىل كل 
عمليات البنوك من الودائع، اإلقراض، الضمانات وخدمات أخرى متنوعة، حيث خيدم بالدرجة 

اهليئات العامة واحمللية، نمنحها قروض قصرية وطويلة األجل لتمويل عملياهتا االقتصادية األوىل 
 إضافة إىل خدماته املوجهة إىل القطاع اخلاص يف شكل قروض قصرية األجل.

 (:BEAبنك اجلزائر اخلارجي ) -رابعا
 حيث سيتم التطرق إىل نشأته وخمتلف الوظائف اليت يقوم هبا كما يلي:

 بنك اجلزائر اخلارجي:نشأة  -1
67/204أسس نموجب األمر رقم ت

 20برأمسال قدره  1967يف األول من أكتوبر عام  2
مت رفع  2016مليار دج، ويف  76إىل  2011مليون دج، حيث مت رفع رأمسال البنك ليصل سنة 

، قد ورث مخسة بنوك أجنبية: القرض الليوين، الشركة العامةومليار دج،  150رأس ماله إىل 
                                                 

 .  15/11/2016، تاريخ االطالع، www.bdl. dzمن املوقع:  -1
املتعلق بإنشاء بنك اجلزائر اخلارجي، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية،  204-67اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املرسوم  -2

 .1250، ص 06/10/1967تاريخ ، ب82اجلزائر، العدد 
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 القرض الشمايل، البنك الصناعي للجزائر وحوض املتوسط، بنك باركليز اإلجنليزي األصل،
وتأسيسه ميثل احللقة األخرية من التأميم املصريف، حيتوي البنك على قسمني قسم لالئتمان، ودائع 
وقروض، وقسم للعمليات األجنبية، باإلضافة إىل املقر الرئيسي فقد وصل عدد وكاالت بنك 

  1وكالة. 136زائر اخلارجي حاليا إىل اجل

 وظائف وأهداف بنك اجلزائر اخلارجي: -2
 من أهم وظائف بنك اجلزائر اخلارجي، ما يلي:

 تسهيل تنمية العالقات االقتصادية بني اجلزائر واخلارج وذلك بتمويل التجارة اخلارجية؛ -أ
ريني لتسهيل مهمتهم يف منح القروض على االسترياد ويعطي ضمانات للمصدرين اجلزائ -ب

 عملية التصدير؛
 مع البنوك األجنبية؛ تتوضيح االتفاقيات واالعتمادا -ج
إعطاء املعلومات التجارية الضرورية للمصدرين واملستوردين حول عمليات التحويل،  -د

 واستغالل املعامالت اهلامة.
ئف وأعمال، من كما للبنك عدة أهداف يسعى إىل حتقيقها من خالل ما يقوم به من وظا

 بني هذه األهداف ما يلي:
 حتفيز وتشجيع ومتويل العمليات التجارية مع باقي بلدان العا م؛ -أ

 تسهيل تنمية اإلصالحات بني اخلارج واجلزائر؛ -ب
 يعمل على تأمني العمليات التجارية مع اخلارج ضد األخطار السياسية واالقتصادية؛ -ج
 مات الناجتة بني أسواق الدول والعمليات احمللية.ضمان التنفيذ األكيد لاللتزا -د

 (:BNAالبنك الوطين اجلزائري ) -خامسا
لكي حيل حمل البنوك  13/06/1966املؤر، يف  178-66قد تأسس نموجب األمر رقم و

القرض الصناعي والتجاري"، "القرض العقاري للجزائر وتونس"، "البنك الوطين للتجارة " :2التالية
ريقيا"، "بنك باريس وهولندا" و"مكتب معسكر للخصم"، وكان املطلوب من البنك والصناعة بإف

 إضافة لواجبه كبنك جتاري دعم عملية االشتراك يف الزراعة، وميكن تلخيص وظائفه كالتايل:
                                                 

 .20/12/2016، تاريخ االطالع،  www.bea.dzمن املوقع:   -1
املتعلق بإنشاء البنك الوطين اجلزائري وحتديد قانونه األساسي، األمانة العامة  178-66اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املرسوم  -2

 .782، ص 14/06/1966، بتاريخ 51اجلزائر، العدد  للحكومة، املطبعة الرمسية،
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تنفيذ خطة الدولة يف موضوع االئتمان القصري واملتوسط وفقا لألسس املصرفية التقليدية بشأن  -
 القروض؛املخاطر وضمان 

الزراعي  إلنتاجامنح االئتمان للقطاع الزراعي املسري ذاتيا مع املسامهة يف الرقابة على وحدات  -
، أين مت إعادة هيكلة البنك الوطين اجلزائري، وهذا بإنشاء بنك جديد 1982إىل غاية سنة 

التمويل وتطوير متخصص هو "بنك الفالحة والتنمية الريفية" مهمته األوىل واألساسية هي التكفل ب
 اجملال الفالحي؛

 يف امليدان الصناعي يقرض البنك املنشآت العامة واخلاصة؛ -
 يف ميدان اإلسكان يقوم البنك خبصم األوراق التجارية يف ميدان التشييد؛ -
يف التجارة اخلارجية للبنك عالقات واسعة، خصوصا خارج منطقة الفرنك، إضافة إىل املسامهة  -

 ديد من البنوك األجنبية.يف رأمسال الع
للداخل واخلارج،  توجهيالوطنية، وبنك  ملنشآتاهو بنك ودائع واستثمارات، وبنك ف

 1966عام  53وقد تضخم واتسعت فروعه من  ،(1982وبنك التسيري الذايت للزراعة )حىت عام 
 ،1985عام  3307، وبلغ عدد العاملني فيه 1985عام  110مث أصبحت  ،1968عام  132 ىلإ

 أما رأمساله فيبلغ مليار دينار جزائري. ،1966عام  746مقابل 
، والبنك يستعني باحلاسب اإللكتروين لغرض تنظيم وتسهيل فعاليته، وقد حصل يف 1976ومنذ  -

على أجهزة أكثر كفاءة يف هذا امليدان، وهو يسعى لربط فروعه عرب التراب الوطين هبا  1984سنة 
 تدرجييا.

01-88ن رقم وبصدور القانو -
املتضمن توجيه املؤسسات  1988جانفي  12الصادر يف  1

 االقتصادية حنو التسيري الذايت، كان له تأثريات على تنظيم ومهام البنك الوطين اجلزائري منها:
 خروج اخلزينة من التداوالت املالية وعدم متركز توزيع املوارد من قبلها؛ 

 حرية املؤسسات يف التوطني لدى البنوك؛ 

 .حرية البنك يف أخذ قرارات متويل املؤسسات 

                                                 

املتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية ، األمانة العامة  01 -88اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القانون  -1
 .13/01/1988، بتاريخ 02للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد 
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، الذي مسح بصياغة 1990أفريل  14املؤر، يف  10-90وبصدور قانون النقد والقرض القانون  -
جذرية للنظام البنكي، حيث أصبح البنك الوطين اجلزائري شخص معنوي، يؤدي كافة العمليات 

 ضا وضع وسائل الدفع حتت تصرف الزبائن.املتعلقة باستالم أموال الزبائن، عمليات القروض، وأي
،كان البنك الوطين 1995سبتمرب  05وبعد مداوالت جملس النقد والقرض يف  1995ويف  -

 اجلزائري أول بنك يتحصل على االعتماد.
مليار  41.6مليار دينار جزائري إىل  14.6، مت رفع البنك الوطين اجلزائري من 2009ويف جوان  -

 دينار جزائري.
 كما مديرية جهوية،  17الوطن، و كافة التراب على وكالة تتوزع 211 البنك حاليا ضموي 

مليون زبون من  2.5عامل، وحيوز البنك الوطين اجلزائري على أكثر من  5000 من أكثر يشغله
اخلواص واملؤسسات النشطة يف خمتلف األحجام، ويقدم منتوجات وخدمات بنكية وتأمينات 

 1املعمول هبا وبأسعار تنافسية، وتتمثل هذه اخلدمات يف: تتوافق مع القوانني
  القروض نمختلف أنواعها: االستهالكية، العقارية، قروض الصندوق، القروض املدعمة من

 الدولة، القروض طويلة ومتوسطة املدى، القرض اإلجياري، القروض باإلمضاءات؛

 االيداعات املختلفة، سواء ألجل أو االيداعات احلرة؛ 

 فل بكافة عمليات التجارة اخلارجية من: توطني مسبق، الدفع املستندي، القرض يتك
 املستندي، الضمانات الدولية، التحويالت الدولية، التصدير من غري احملروقات.

 (:CNEPبنك ) -الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط -سادسا
 ة إىل وظائفه كما يلي:حيث سيتم التطرق إىل نشأته وخمتلف التطورات اليت مر هبا، إضاف

 بنك: -نشأة الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط -1
يعد الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط واحد من املؤسسات التمويلية يف اجلزائر، ولقد 
أدت ضرورة إجياد صيغة مصرفية وآلية للتمويل العقاري غداة االستقالل إىل إنشائه نموجب 

                                                 

 .18/11/2016، تاريخ االطالع،  www.bna.dzمن املوقع:  -1
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227-64القانون رقم 
ليكون بذلك أول مؤسسة لتمويل السكن يف  10/08/1964ر، يف املؤ 1

 2تطورات منذ نشأته إىل اآلن متثلت يف: ةاجلزائر، وقد مر الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط بعد
 )مرحلة االنطالق واهليكلة(: 1970إىل  1964الفترة من -أ

ائد متدنية، وذلك اقتصر دور الصندوق يف هذه املرحلة على مجع االدخارات بنسب فو
على مستوى شبابيك الربيد، مع منح قروض اجتماعية رهنية، وقد أسست أول الوكاالت يف سنة 

 بالعاصمة وتيزي وزو، فكان الصندوق يقوم أساسا بتحصيل االدخارات بواسطة الدفاتر. 1967
 )مرحلة التخصص يف النشاط(: 1979إىل  1971الفترة من  -ب

دوق الوطين للتوفري واالحتياط دور املمول ملشاريع السكن يف هذه الفترة لعب الصن
االجتماعي مشاركا للخزينة العمومية وذلك بنسب حمددة مسبقا، حيث أن املصدر األساسي من 

 تاخلزينة، وقد تسبب هذا الدور احملدود يف تراجع حركة االدخار، ولعالج هذه الوضعية اختذ
ية للترقية العقارية هي شركة ترقية السكن العائلي السلطات العامة قرار إنشاء مؤسسة عموم

EPLF هذه  تمكلفة خصوصا ببناء السكنات الترقوية املمولة عن طريق االدخار، وعموما متيز
املرحلة بتخصص نشاط الصندوق يف مجع االدخارات ومتويل السكن، أما القروض املعتمدة 

 .1979وكالة سنة  46واالحتياط فكانت جد ضئيلة، حيث أصبح للصندوق الوطين للتوفري 
 )مرحلة الالمركزية يف نشاط الصندوق(: 1987إىل  1980الفترة من  -ج

انطالقا من اعتبارات عدم التوازن بني عرض السكنات والطلب املتزايد عليها، كان لزاما 
ني على املؤسسة أن تتكيف مع هذا الواقع اجلديد الذي متيز بتشيع املبادرة الفردية والترقوي

العموميني العتماد مشاريع ممولة عن طريق األموال املدخرة، فتوسع بذلك جمال منح القروض 
 1979ليشمل عالوة على القروض املمنوحة للمدخرين أصحاب الودائع منذ  1982ابتداء من عام 

ية املتعلق بالترقية العقار 1986-03-04املؤر، يف  07-86قروضا لغري املوفرين، مث سن قانون رقم 
الذي نشط عملية متويل مؤسسات الترقية العمومية، لكن أهم ما مييز املرحلة زيادة عدد املودعني 
والمركزية منح القروض حيث أصبحت تتم الدراسة على مستوى الوكاالت يف أطر حمددة، 

 وكالة. 120وأصبح عدد وكاالت الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط 

                                                 

املتعلق بتأسيس الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، األمانة العامة للحكومة،  227 -64اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القانون  -1
 . 388، ص 25/08/1964، بتاريخ 26املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد 

   .18/11/2016،تاريخ االطالع،  www.cnepbanque.dzمن املوقع:  -2
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)مرحلة تنويع املنتجات املصرفية واعتماد القروض البنكية غري  1997 إىل 1988الفترة من  -د
 العقارية(:

قادت التجربة املوفقة جلمع االدخار ومتويل السكن إىل تنويع املنتجات والتوجه حنو 
 القروض البنكية غري العقارية ألصحاب املهن احلرة، ويلمس ذلك يف ما يلي:

 واص؛اعتماد القروض للمقاولني والترقويني اخل -
 إقراض الشركات، التعاونيات، صناديق األعمال االجتماعية، التعاضديات.  -

وبالنسبة للقروض الفردية استهلت بسياسة مساعدة اإلسكان اليت مكنت شرحية كبرية من 
االستفادة منها، ورافق هذا التنويع يف املنتجات والتطور يف الشبكات جلب رؤوس أموال  عاجملتم

أهم ما ميز هذه املرحلة التحول السريع يف حميط املؤسسة سواء يف النقدية،  أكثر وولوج السوق
جانبه القانوين أو االقتصادي، مما فرض على املؤسسة حتديات أملتها املكانة اهلامة اليت بدأت حتضا 

 هبا كمحصل لالدخارات وكرائد يف جمال متويل السكن.
 ات(:)مرحلة التوسع يف النشاط 1997فترة ما بعد  -هـ

متيزت هذه املرحلة أساسا بربوز نشاط الشبكات بصفة فعالة خاصة يف جمال متويل السكن 
 الترقوي ومنح القروض.

وبصفة خاصة متيزت املرحلة بتحول املؤسسة إىل بنك، وذلك وفقا لقرار بنك اجلزائر رقم 
97-01

ية ما عدا ، حيث ميكنه القيام بكل العمليات البنك1997 أفريل 06بتاريخ  ،واملؤر1
إعادة التمركز االستراتيجي لبنك الصندوق الوطين  2007عمليات التجارة اخلارجية، كما مت سنة 

 للتوفري واالحتياط، فيما خيص القروض العقارية والقروض الرهنية والقروض االستهالكية.
 15ووكالة موزعة على كامل التراب الوطين،  214يضم البنك حاليا شبكة تتكون من 

 ية جهوية، كما يتواجد البنك على مستوى الشبكة الربيدية من أجل مجع توفري السكن.مدير
 بنك:  -الصندوق الوطين للتوفري واالحتياطوظائف  -2

 يضطلع بنك الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط بالقيام نما يلي:
 
 

                                                 
املتعلق باعتماد الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط كبنك، األمانة العامة للحكومة،  01-97اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املقرر  -1

 .31، ص 25/05/1997، بتاريخ 33 املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد
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 مجع املدخرات: -أ
عدة طرق لتوظيف أمواهلم يف إطار بنك الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط مينح زبائنه   

 مجع املدخرات، ميكن تصنيفها إىل صنفني:
  توظيف آين لدى الطلب: -

وهي ودائع رصيدها مستحق الطلب يف احلال، أي ميكن للزبائن سحب ما أودعوه من 
لزبونه املودع،  ةأمواهلم يف أي حلظة، البنك هنا يلعب دور" املؤمتن" أو أمني الصندوق بالنسب

تمد البنك صيغة دفاتر االدخار وهي دفتران يكونان حمل تسجيل خمتلف عمليات الدفع ويع
 .LEP، *دفتر االدخار الشعيبLELوالسحب ومها:* دفتر االدخار ألجل السكن 

 التوفري ألجل: -
ختتلف الودائع ألجل عن سابقتها يف كوهنا ادخارية بطبيعتها وجممدة إىل حني حلول أجل 

وهي   D.A.Tستردادها، ويعتمد البنك يف هذا الصنف صيغة" إيداع ألجل" التاريخ املقرر ال
دج  500000.00موجهة لألشخاص االعتبارية والطبيعية اليت تودع لدى البنك ودائع تفوق مبلغ: 

 ، هذه األرصدة جتمد يف مواجهة السحب قد تصل إىل عشر سنوات مع نسب فوائد متزايدة.
 منح القروض: -ب

ألفراد قروض على نوعني: قروض لفائدة املدخرين، قروض لغري املدخرين، والفرق مينح البنك ل
لغري  %10.25للموفرين، و %8.25بينهما يكمن يف نسبة الفائدة اليت تقدر وقت إعداد التقرير بـ 

 املوفرين، وتتعلق هذه القروض نما يلي: 
 اء مسكن قرض حمل جتاري؛ قرض لشراء مسكن؛ قرض لشراء قطعة أرض؛ قرض لشر

ترقوي؛ قرض لشراء مسكن بيع فوق خمطط؛ قرض لتوسيع مسكن، وقرض لتهيئة مسكن، 
 وقرض لشراء مسكن لدى شخص؛ قرض مسكن اجتماعي تسامهي.

 املطلب الثاين: البنوك اخلاصة حمل الدراسة
تتمثل البنوك اخلاصة حمل الدراسة يف بنك الربكة، بنك سوسييت جينريال اجلزائر، بنك 

( اجلزائر، بنك اإلسكان للتجارة ABCاجلزائر، السالم بنك، املؤسسة املصرفية العربية )اخلليج 
اجلزائر، البنك العريب،  BNP PARIBAS والتمويل اجلزائر، ترست بنك، نتكسيس اجلزائر، 

 وفيما يلي عرض هلذه البنوك.



 امليدانية السرتاتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائريةدراسة ال            رابع :    لالفصل ا

 207 

 (ALBARAKAأوال: بنك الربكة اجلزائري ) 

وخمتلف التطورات اليت مر هبا،  لربكة اجلزائريبنك احيث سيتم التطرق إىل نشأة 
 والوظائف اليت يقوم هبا.

 : نشأة جمموعة الربكة املصرفية-1
لتقدم خدماهتا املتعددة للقطاع املايل يف "دلة الربكة"  1982مت إنشاء جمموعة الربكة يف عام 

الوقت وعن ، ومنذ ذلك 1مليون دوالر أمريكي 50وموقعها جدة، برأس مال مدفوع مقدراه 
طريق االكتساب الواعي للمعلومات واخلربات استطاعت الربكة أن جتعل نفسها من أكرب 
املؤسسات املالية اإلسالمية، كما أسست عالقات متميزة مع احلكومات والبنوك املركزية 

 واملؤسسات املالية اإلسالمية.
بحرين، كمجموعة مت تأسيس جمموعة الربكة املصرفية يف مملكة ال 2002جوان  27ويف 

مصرفية دولية تتكون من عدة وحدات مصرفية تقدم خمتلف األنشطة املصرفية من خدمات 
واستثمارات لألفراد واملؤسسات واستثمارات اخلزينة كما ختضع اجملموعة لرقابة وإشراف مؤسسة 

ة من أسهمها فيما متلك شركة دل %55نقد البحرين، حيث ميتلك الشيخ صاحل عبد اهلل كامل 
 .2%45الربكة القابضة البحرين 

ولقد أنشئت جمموعة الربكة املصرفية تلبية للحاجة إلقامة جمموعة مصرفية إسالمية تقدم 
خدمات للعا م العريب وللمسلمني يف كافة أحناء العا م، ولقد جنحت يف دمج وتوحيد جمموعة فاعلة 

نوب إفريقيا، واستطاعت أن وناجحة من مصارف املشاركة يف منطقة الشرق األوسط ومشال وج
دولة  15وحدات يف  15جتد هلا امسا ومكانة بني املصارف العربية والعاملية، وتتكون اجملموعة من 

فرعا ومتارس األنشطة املصرفية االستثمارية والتجارية وإدارة الصناديق،  700ويبلغ عدد فروعها 
  قسمني:وتسعى اجملموعة إىل حتقيق جمموعة من األهداف صنفتها إىل

أهداف قصرية األجل واملتمثلة يف حتفيز وتنظيم وحتديد وتوفري املساعدة لوحداهتا من أجل زيادة  -
الكفاءة، وتدعيم األداء املايل، كذلك تعزيز زيادة رأس املال املتنوع ودرجة السيولة املالية لوحدات 

موعة من أجل توفري وضع مايل اجملموعة، العمل على مقارنة بيانات هناية السنة ملختلف وحدات اجمل
 متني للمجموعة عموما.

                                                 
  .10/2016/ 20، تاريخ االطالع، www.albaraka.comمن املوقع:  -1
 .10/2016/ 20، تاريخ االطالع، www.albaraka.comمن املوقع:  -2
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أهداف طويلة األجل من بينها تأسيس مراكز دعم إقليمية للتنسيق بني السمات املوحدة اليت  -
تتمتع هبا وحدات اجملموعة، كذلك تطبيق بعض املبادئ االقتصادية على اجملموعة كلها مع احلرص 

خلاصة بكل وحدة تقوم بالعمل كمركز رحبي منفرد على أن يكون ذلك مصحوبا بالسياسات ا
 حتكمه الظروف احمللية احمليطة به.

 تأسيس بنك الربكة اجلزائري: -2
يعترب بنك الربكة اجلزائري أول مصرف مشاركة يفتح أبوابه يف اجلزائر، ليتيح فرصة العمل 

ئ الشريعة اإلسالمية املصريف باملشاركة للمتعاملني الذين يسعون إىل التعامل على أساس مباد
املتعلق بالنقد والقرض، مت  1990افريل  14املؤر، يف  10/90السمحاء، وامتثاال ألحكام القانون 

1991ماي  20إنشاء البنك يف 
 500ليجعل مقره الرئيسي باجلزائر العاصمة، برأس مال قدره  1

دج غري قابلة  1000سهم، حيث تبلغ قيمة السهم  500000مليون دينار جزائري موزعة على 
 للتجزئة، ورأس املال يشترك فيه بالنصف كل من: 

 )بنك عمومي جزائري(؛ %50بنك الفالحة والتنمية الريفية بنسبة  -
 )شركة سعودية مقرها البحرين(. %50شركة دلة الربكة القابضة بنسبة  -

ي يف من القيمة االمسية لألسهم عند االكتتاب، ويدفع الباق %75حيث مت دفع نسبة 
 املواعيد وبالشروط اليت حتددها اجلمعية العمومية بناء على توصية جملس اإلدارة.

املتعلق باحلد األدىن  04/03/2004املؤر، يف  04/01وبعد صدور تنظيم بنك اجلزائر رقم 
سنة  مليار دج 2.5املالية، مت رفع رأمسال بنك الربكة اجلزائري إىل  تلرأمسال البنوك واملؤسسا

  2، حيث أصبح رأس املال موزع على النحو اآليت:2009مليار دج سنة  10مث إىل ، 2006
 .%44بنك الفالحة والتنمية الريفية بـ -
 .%56جمموعة الربكة املصرفية بــ -

فرع على مستوى التراب  30وخالل مخسة وعشرون سنة من اإلنشاء حظي البنك بـ 
تطبيق سياسة تواجده يف املراكز االقتصادية ذات الوطين، حيث منذ إنشائه يعمل بنك الربكة على 

األمهية، كذلك يقوم بتحقيق مشاريع إنشاء شركات يف جماالت التأجري والتخزين والنقل 
البحري...إخل، إضافة إىل ذلك، فان بنك الربكة اجلزائري لديه عدة مسامهات يف شركات أخرى 
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شركة ما بني املصارف  ؛ SATIM ة بني البنوكشركة النقد اآليل والعالقات التلقائي -متمثلة يف: 
السالمة للتأمني؛ شركة دار الربكة )خلدمات اإلدارة العقارية(؛ شركة ضمان ؛ SIBFللتكوين 

 الودائع البنكية.
 أهداف ونشاطات بنك الربكة اجلزائري: -3

 1يلي: ( من القانون األساسي لبنك الربكة اجلزائري أهدافه كما3لقد بينت املادة )
يهدف البنك إىل تغطية االحتياجات االقتصادية يف ميدان اخلدمات املصرفية وأعمال 
 التمويل واالستثمار املنظمة على غري أساس الربا وتشمل تلك الغايات على وجه اخلصوص ما يلي: 

حتقيق ربح حالل من خالل استقطاب املوارد وتشغيلها بالطرق اإلسالمية الصحيحة وبأفضل -
 ا يتفق مع ظروف العصر ويراعي القواعد االستثمارية السليمة؛العوائد نم

تطوير وسائل اجتذاب األموال واملدخرات وتوجيهها حنو املشاركة يف االستثمار يف األسلوب -
 املصريف باملشاركة؛

توفري التمويل الالزم لسد احتياجات القطاعات املختلفة، سيما تلك القطاعات البعيدة عن أماكن -
 من التسهيالت املصرفية التقليدية. اإلفادة

فبنك الربكة يسعى جاهدا لتحقيق هذه األهداف من خالل قيامه نمجموعة من األعمال 
 نذكر منها:

القيام سواء حلسابه أو حلساب غريه يف داخل الوطن أو خارجه جبميع اخلدمات املصرفية  -أ
الودائع )وتوزيعها على ثالث أنواع هي يلي:  قبول  التقليدية أو املستحدثة ، ويدخل يف نشاطه ما

احلساب اجلاري، حساب التوفري، حساب ألجل )حساب استثمار خمصص، حساب استثمار غري 
خمصص، سندات الصندوق(، صرف قيم الشيكات املسحوبة ومقاصتها، حتصيل األوراق التجارية 

لية، القيام بالدراسات اخلاصة وحتويل األموال يف الداخل واخلارج، اخلدمات املتعلقة بالتجارة الدو
 حلساب املتعاملني مع البنك وتقدمي املعلومات واالستشارات املختلفة.

من خالل تقدمي القرض احلسن للغايات اإلنتاجية يف خمتلف  كاخلدمات االجتماعية وذل-ب
له اجملاالت املساعدة على متكني املستفيد من القرض لبدء حياته املستقلة أو حتسني مستوى دخ

 ومعيشته، كذلك إنشاء وإدارة الصناديق املخصصة ملختلف الغايات املستهدفة؛
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 التمويل واالستثمار؛ -ج
املهام التكميلية واألعمال اإلضافية )كإبرام العقود واالتفاقات مع األفراد، والشركات احمللية  -د

ك أو املتعاملني معه، يستطيع واألجنبية، إنشاء صناديق التأمني الذايت والتأمني التعاوين لصاحل البن
 البنك أن ميتلك األصول املنقولة وغري املنقولة حبيث يقوم ببيعها واستثمارها وتأجريها(.

 (SGA) بنك سوسييت جينريال اجلزائر :ثانيا
 وخمتلف الوظائف اليت يقوم هبا. بنك سوسييت جينريال اجلزائرحيث سيتم التطرق إىل نشأة 

 نريال اجلزائر:نشأة بنك سوسييت جي -1 
عن طريق اللجوء إىل االدخار  1864لقد تأسس بنك سوسييت جينريال يف فرنسا سنة 

العلين للجمهور، وقد كان قرار التأسيس هبدف تدعيم منو التجارة والصناعة يف فرنسا، يعد هذا 
ائن )بنك البنك من البنوك الشاملة كونه يقوم بكل العمليات املصرفية واملالية مع كل أنواع الزب

دولة يف  66جتاري، بنك استثمار، التمويالت املتخصصة وتسيري األوراق املالية(، يتمركز يف 
 146000مليون مستخدم عرب كل فروعه الدولية ويوظف أكثر من  31العا م، له أكثر من 

 1موظف.
برأس مال فرنسي خاص، ويعترب  2000أما بنك سوسييت جينريال اجلزائر فقد تأسس سنة 

لك أول بنك فرنسي تأسس يف اجلزائر، ويعد هذا البنك شامال يقوم بكل العمليات املصرفية بذ
)احلصول على ودائع ومنح القروض وتسيري وإصدار وسائل الدفع...( مع خمتلف أقسام الزبائن 

 11وكالة موزعة عرب التراب الوطين و 86)أفراد ومهنيون وجتار ومؤسسات(، يضم البنك حاليا 
زبون،  335000مال، كما يقدم تشكيلة متنوعة ومبتكرة من اخلدمات ألكثر من مركز أع
 2 .موظف 1360ويوظف 

بدأ البنك يف حتديث منتجاته املصرفية وتقدميها لزبائنه بأحسن نوعية  2006بداية من سنة 
ممكنة، وذلك بإطالق منتجات حديثة تزيد من رضا الزبائن وتساهم يف تطوير برنامج البنك 

الذي يتيح للزبون عرب األنترنت معرفة رصيده  SG@NET؛ منها منتوج E-Bankingكتروين اإلل
وإصدار األمر بتحويالت مصرفية وطلب احلصول على الشيك...إخل، وكذلك املنتوج 
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MESSAGI  الذي يسمح للزبون باحلصول على رصيد حسابه عن طريق الرسائل القصريةSMS 
لتتبع افتتاح االعتمادات املستندية  MESSAGI PRO SWIFTوكذلك منتوج  يف هاتفه النقال،

إىل غاية استالم التعهد دون احلاجة إىل التقدم إىل الوكالة )خمصص للشركات الصغرية واملتوسطة 
ملعاجلة املعامالت املصرفية  SOGEC@SHNETوالشركات الكبرية الوطنية والدولية(، ومنتوج 

إىل الوكاالت )خمصص للشركات الصغرية واملتوسطة  عرب األنترنت دون احلاجة إىل التنقل
مصلحة بنكية عرب اهلاتف تسمح  SOGLINEوالشركات الكبرية الوطنية والدولية(، وكذا منتوج 

للزبون باحلصول على خمتلف املعلومات وإصدار أوامر ختص حسابه املصريف وللحصول على خدمة 
SOGLINE  بسهولة وسرعة أطلق البنك تطبيق SGA-TOUCH.1 

 بنك سوسييت جينريال اجلزائر:وظائف  -2
يقسم البنك أنشطته إىل ثالثة أقسام؛ األول مع سوق األفراد والثاين مع سوق املهنيني 

 واآلخر مع سوق التجار واملؤسسات.
الذي ميس كل األشخاص الطبيعيني كاألجراء  CliPriبالنسبة للقسم األول سوق األفراد 

  2وفر هلم البنك العديد من أنواع القروض االستهالكية والعقارية:واملتقاعدين والطلبة، ي
قروض لشراء السيارات: )الرهن احليازي للسيارة موضوع التمويل كضمان؛ متويل إىل غاية  -
 شهًرا(. 60من قيمة السيارة؛ ال وجود لشرط مبلغ أدىن لألجر؛ مدة القرض إىل غاية  80%
دج؛ شرط توطني  600000منح قرض دون ضمان إىل غاية : )Bien – êtreقروض الّرفاهية  -

دج؛ قرض حر مينح للزبون  20000األجر يف الوكالة؛ جيب أن يتجاوز األجر الشهري مبلغ 
 شهر(. 36يتصرف فيه كما يشاء؛ مدة القرض 

دج؛ شرط توطني األجر  150000: )منح قرض دون ضمان إىل غاية Libertéقروض احُلرية  -
دج؛ قرض حر مينح للزبون يتصرف فيه  20000ب أن يتجاوز األجر الشهري مبلغ يف الوكالة؛ جي

 شهًرا(. 12كما يريد؛ مدة القرض 
من قيمة العقار سواء بناء أو شراء أو ترميم؛ جيب أن  %80قروض عقارية: )متويل إىل غاية  -

عقاري للعقار سنة؛ الرهن ال 20دج؛ مدة القرض إىل غاية  35000 يتجاوز األجر الشهري مبلغ
 حمل التمويل كضمان(.
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كما يوفر هلؤالء الزبائن عدة أنواع من الودائع قصرية وطويلة األجل بالعملة الوطنية 
والصعبة واحلسابات االدخارية وسندات الصندوق بالعملة الوطنية، كذلك فتح احلسابات اجلارية 

هلم بسحب األموال من املوزع اآليل بالعملة الوطنية أو الصعبة والبطاقات االئتمانية اليت تسمح 
 Terminal deللنقود أو تسديد مشترياهتم يف احملالت اليت متلك أداة التسديد اإللكتروين 

Paiement Electronique TPE. 
بكل األشخاص الطبيعيني  املتعلقCliPro بالنسبة للقسم الثاين املتمثل يف سوق املهنيني 

ألنشطة التالية اليت هلا رقم أعمال أقل من عشرين مليون دينار:  واملعنويني الذين يقومون بإحدى ا
املهن احلرة )األطباء واخلرباء(، التجارة بالتجزئة واحلرفيون، املؤسسات الصغرية اليت حتقق رقم 

 أعمال ال يتجاوز عشرين مليون دينار.
املصرفية سواء  يوفر البنك هلذه الشرحية اليت تتميز نمردودية مالئمة العديد من املنتجات

لتلبية حاجاهتم اخلاصة كأفراد )مثل ما هو موفر للزبائن األفراد( أو تلبية حاجاهتم املهنية، ومن بني 
 القروض اليت توجه هلذه الشرحية لتلبية حاجاهتم ومتويل أنشطتهم جند: 

 تسهيالت الصندوق والكشوفات املصرفية والقروض لتعبئة الديون التجارية؛ -
قرض موجه للصيادلة لتمويل كل أشغال توسيع أو هتيئة أو إعادة  :PHARMLOOKقرض  -

ترتيب وتنظيم صيدلياهتم وشراء معدات وأدوات، وتتمثل خصائصه فيما يلي: )مبلغ القرض من 
 03من قيمة املشروع؛ مدة القرض من  %100دج؛ متويل إىل غاية  4000000دج إىل  500000

 ضمان(.سنوات؛ رهن شهرة احملل ك 05إىل 
موجه ألصحاب املهن احلرة )احملامي، اخلبري احملاسيب، األطباء...( لتمويل كل  :Expertقرض  -

احتياجاهتم لشراء املعدات واألدوات املكتبة أو املعلوماتية...إخل، وتتمثل خصائصه فيما يلي: )مبلغ 
ع؛ مدة القرض من قيمة املشرو %80دج؛ متويل إىل غاية  1500000دج إىل  500000القرض من 

 سنوات؛ رهن شهرة احملل كضمان(. 03إىل  02من 
: قرض موجه بصفة خاصة لألطباء املختصني هبدف متويل شراء املعدات Med’Equipقرض  -

الطبية لعياداهتم الطبية أو املخابر الطبية سواء بقروض متوسطة األجل أو بصيغة االئتمان اإلجياري، 
 ن قيمة املعدات املقتناة. م %100وميتد التمويل إىل غاية 

كما يوفر هلم فتح احلسابات بالعملة الوطنية أو الصعبة وكذا العديد من أنواع الودائع 
طويلة األجل سواء بالعملة الوطنية أو الصعبة وسندات الصندوق، كما يتيح البنك هلذه الشرحية 
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ملهنية لتسمح لزبائنهم حبيث توضع يف مقراهتم ا TPEاحلصول على أجهزة التسديد اإللكتروين 
 بالتسديد باستخدام البطاقات االئتمانية.

األشخاص الطبيعيني إذا كان رقم  CliComيُضم القسم الثالث املتمثل يف قسم التجار 
أعماهلم يتجاوز عشرين مليون دينار واملؤسسات الصغرية اليت يقدر رقم أعماهلا بني عشرين مليون 

ؤسسات املتوسطة اليت حتقق رقم أعمال بني مائيت مليون دينار دينار ومائيت مليون دينار وامل
 وملياري دينار، وأخرًيا املؤسسات الكبرية اليت يتجاوز رقم أعماهلا ملياري دينار جزائري.

 (:AGBثالثا: بنك اخلليج اجلزائر)
واملسامهون فيه والوظائف اليت يقوم هبا  بنك اخلليج اجلزائرحيث سيتم التطرق إىل نشأة 

 كما يلي:
 (Kipocالتعريف بشركة مشاريع الكويت القابضة ) -1

، وهي جممع كوييت خاص وهي أحد شركات االستثمار 1975يف عام  Kipoc أنشئت 
املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية، وتعترب واحدة من أكرب الشركات القابضة يف منطقة 

مليار دوالر، ومتتلك  19رة بأكثر من الشرق األوسط ومشال إفريقيا مع أصول خاضعة لإلدا
دولة )يف الدول العربية خاصة( يف منطقة الشرق  24شركة يف   60اجملموعة حصص يف أكثر من 

موظف يف أحناء العا م، وتتمثل نشاطاهتا  ألف 12األوسط ومشال إفريقيا، ويعمل فيها أكثر من 
 1الرئيسية يف القطاع املايل والقطاع اإلعالمي كذلك.

القابضة بصورة مباشرة وغري مباشرة يف عدة جماالت  الكويت مشاريع ا تشارك شركةكم
كالصحة والسياحة والصناعة واالستثمارات والعقارات، وترتكز استراتيجية التنمية اليت تضطلع هبا 
اجملموعة على تنويع االستثمارات العامة واخلاصة )القطاعية( واالستثمارات يف األوراق املالية مع 
هدف التقليل من املخاطر، وهتدف هذه اجملموعة إىل حتقيق أقصى قدر من التآزر املوجود داخل 
نفس القطاع وكذلك بني خمتلف شركات اجملموعة، ويستند النهج اإلداري للمجموعة على 
تشجيع اعتماد أفضل املمارسات من طرف كافة فروعها )الشركات التابعة هلا( مسعة اجلودة 

 وساط املستثمرين يف منطقة الشرق األوسط. والتميز بني أ
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إن طموحات اجملموعة ال تقتصر على أن تظهر يف املرتبة األوىل للمستثمرين يف املنطقة بل 
تسعى إىل تعزيز املسامهة يف حتقيق االزدهار االقتصادي للبلدان اليت متارس فيها نشاطاهتا، مع 

 لك البلدان.احلفاظ على مفهوم احترام عادات وثقافات شعوب ت
 املسامهون يف بنك اخلليج اجلزائر: -2

يساهم يف بنك اخلليج اجلزائر ثالثة بنوك تتمثل يف بنك برقان وبنك تونس العاملي والبنك 
 األردين الكوييت. 

 (: Burgan Bankبنك برقان ) -أ
وهو بنك جتاري كوييت لديه عدة فروع منتشرة خاصة يف  Kipocهو فرع من جمموعة 

، وقد اكتسب البنك دورا بالغ األمهية يف 1977الشرق األوسط، تأسس هذا البنك سنة منطقة 
القطاع اخلاص وقطاع األعمال من خالل طرحه منتجات مبتكرة وبتكنولوجيا متقدمة، كذلك 

اجلزائر، وبنك بغداد  AGBامتالكه شبكة توزيع واسعة، وتشمل فروعها بنك اخلليج اجلزائر 
(Bank of Baghdâd وبنك تونس العاملي، وبنك برقانال )تركيا، مشكال ما يعرف باسم -عراق

 1جمموعة بنك برقان.
 (: Tunis International Bankبنك تونس العاملي ) -ب

يوفر جمموعة متكاملة من اخلدمات املالية الدولية للشركات  1982تأسس هذا البنك سنة 
العمالت القابلة للتحويل ومتويل التجارة  واملؤسسات املالية واحلكومات واألفراد نما يف ذلك

 2الدولية واخلدمات الشخصية، العمليات املصرفية التجارية واالستثمارية وبطاقات الدفع...إخل.
 (:Jordan Koweït Bankالبنك األردين الكوييت ) -ج

وهو يعمل بنجاح يف النظام البنكي األردين، وهو بنك جتاري يوفر  1976تأسس يف عام 
وكالة يف  56ئه جمموعة من اخلدمات واملنتجات البنكية، موزعة عرب شبكة تتكون من لعمال

األردن، وفرعني يف فلسطني وفرع يف قربص، مما ميكن عمالء البنك من إجناز كافة معامالهتم 
 3املصرفية داخل األردن وخارجه بسرعة وكفاءة وبأعلى مستويات اجلودة.

 

                                                 
  .18/12/2016، تاريخ االطالع، www.burgan.comمن املوقع:  -1
  .19/12/2016، تاريخ االطالع، www.tib.com.tnمن املوقع:  -2
  .17/12/2016، تاريخ االطالع، www.jkb.comمن املوقع:  -3
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 نشأة بنك اخلليج اجلزائر: -3
، حيث مت 2002سبتمرب  23املؤر، يف  04- 02أسس بنك اخلليج اجلزائر نموجب املقرر ت

2003ديسمرب  15املؤر، يف  03-03اعتماده كبنك نموجب املقرر 
مليار  1.6برأس مال قدره  1

 2دينار جزائري، ميلكها ثالث بنوك ذات مسعة دولية مرموقة وهي:
  بنكBurgan Bank  ؛%60حبصة 

 ملي بنك تونس العا Tunis International Bank ؛%30حبصة 

  بنك األردين الكوييتJordan Koweït Bank  10حبصة%. 
مليار دينار  10، برأس ماله يقدر بـ 2004وبنك اخلليج اجلزائر بنك جتاري بدأ عمله يف 

دم جزائري، تتمثل مهمته األساسية يف املسامهة يف عملية التنمية االقتصادية يف اجلزائر، حيث يق
جمموعة واسعة من املنتجات واخلدمات املصرفية التقليدية باإلضافة إىل اخلدمات املصرفية املتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية اليت تليب االحتياجات اخلاصة لشرائح خمتلفة من العمالء، كما 

ة على يستثمر يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال، حيث أصبح البنك ميتلك شبكة فروع موزع
 2016.3وكالة سنة  61التراب الوطين تصل إىل 

 (:AL SALAMرابعا: بنك السالم اجلزائر )
 والوظائف اليت يقوم هبا كما يلي: بنك السالم اجلزائرحيث سيتم التطرق إىل نشأة 

 نشأة بنك السالم اجلزائر: -1
سالمية يف كافة هو بنك شامل يعمل طبقا للقوانني اجلزائرية، ووفقا ألحكام الشريعة اإل

تعامالته، وهو مثرة للتعاون اجلزائري اخلليجي، مت اعتماد البنك من قبل بنك اجلزائر وفقا للمقرر 
2008سبتمرب  10املؤر، يف  08-02

مليار دينار، ليبدأ مزاولة  7.2، برأمسال اجتماعي قدره 4
تيجية واضحة نشاطه مستهدفا تقدمي خدمات مصرفية مبتكرة، حيث يعمل البنك وفق استرا

                                                 
، املتعلق باعتماد بنك اخلليج اجلزائر، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر 03-03اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املقرر  -1

 .  35، ص 17/12/2003، بتاريخ 79العدد 
 .17/12/2016، تاريخ االطالع، www.jkb.comمن املوقع:   -2

   .18/12/2016، تاريخ االطالع، www.ag-bank.comمن املوقع:  -3
زائر، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، املتعلق باعتماد بنك السالم اجل 02-08اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -4

 . 27، ص 24/09/2008، بتاريخ 55اجلزائر، العدد 
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تتماشى ومتطلبات التنمية االقتصادية يف مجيع املرافق احليوية باجلزائر، من خالل تقدمي خدمات 
مصرفية عصرية تنبع من املبادئ والقيم األصيلة الراسخة لدى الشعب اجلزائري، بغية تلبية 

كبار العلماء يف  حاجيات السوق واملتعاملني واملستثمرين، وتضبط معامالته هيئة شرعية تتكون من
 1الشريعة واالقتصاد.

 وظائف بنك السالم اجلزائر: -2
اجلزائر بنك شامل، حيث يعمل ونمطابقة مفاهيم الشريعة اإلسالمية على  السالم يعترب بنك

تقدمي جمموعة من اخلدمات واملنتجات املبتكرة معتمدة من اهليئة الشرعية للبنك، حيث يعمل 
  2على:

 االستثمارية واحتياجات االستغالل واالستهالك بعدة صيغ متويلية تتمثل يف:متويل املشاريع  -
 املشاركة، املضاربة، اإلجارة، املراحبة، االستصناع، السلم، البيع بالتقسيط، البيع اآلجل...إخل.

متويل عمليات التجارة اخلارجية، وذلك عن طريق وسائل الدفع على املستوى الدويل املتمثلة يف  -
 ماد املستندي وكذلك عن طريق التعهدات وخطابات الضمان البنكية؛االعت

كما يعمل على جذب املدخرات واستثمار فائض السيولة لدى العمالء من خالل: االكتتاب يف  -
 سندات االستثمار، فتح دفتر التوفري )أمنييت(، وحسابات االستثمار...إخل؛

اصرة، والتقنيات العاملية املبتكرة، وتتمثل هذه تقدمي خدمات تتوافق واملعايري املصرفية املع -
 اخلدمات يف:

 خدمة حتويل األموال عن طريق أدوات الدفع اآليل؛ 

 اخلدمات املصرفية عن بعد "السالم مباشر"؛ 

 خدمة اإلمييل سويفت "سويفيت"؛ 

 بطاقة الدفع اإللكترونية "آمنة"؛ 

 " خدمة الدفع عرب األنترنتE-Amina؛" 

 "أمان"، وماكينات الدفع اآليل، وماكينات الصراف اآليل...إخل. خزانات األمانات 
وكاالت موزعة على بعض واليات  07بلغ عدد وكاالت بنك السالم اجلزائر  2016ويف   

 الوطن )اجلزائر، البليدة، وهران، قسنطينة، سطيف(. 
                                                 

 .18/11/2016 تاريخ االطالع .http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.famille :متوفر على املوقع -1
  املرجع نفسه. -2



 امليدانية السرتاتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائريةدراسة ال            رابع :    لالفصل ا

 217 

 ( اجلزائر:ABCخامسا: بنك املؤسسة العربية املصرفية )
واملسامهون  ( اجلزائرABCبنك املؤسسة العربية املصرفية )شأة حيث سيتم التطرق إىل ن

 فيه والوظائف اليت يقوم هبا كما يلي:
 (:ABCنشأة بنك املؤسسة العربية املصرفية ) -1

نمرسوم أمريي صادر يف مملكة  1980جانفي  17تأسست كشركة مسامهة موحدة بتاريخ 
رفية لبنوك األوفشور من قبل مؤسسة نقد البحرين، حيث مت منح ترخيص مزاولة األعمال املص

، ويف نفس التاريخ شرع البنك 1980أفريل  7البحرين )مصرف البحرين املركزي حاليا( بتاريخ 
يف مزاولة أنشطته برأس مال مصرح به قدره مليار دوالر أمريكي، حيث يتمثل املسامهون فيها يف 

ملركزي، وجهاز أبوظيب لالستثمار، حيث اهليئة العامة لالستثمار يف الكويت، ومصرف ليبيا ا
 1ميتلك كل طرف ثلث األسهم، حيث متت زيادة رأس مال الشركة كما يلي:

مليار دوالر أمريكي، تال ذلك إدراج أسهم البنك يف بورصة البحرين  1.5إىل  1989سنة  -
لبحرين بالتزامن مع زيادة رأس املال املدفوع إىل مليار دوالر أمريكي باكتتاب عام يف ا

 واستثمارات دولية خاصة؛
قام البنك بزيادة رأمساله من خالل طرح إصدار أسهم وفقا حلق األولوية يف  2008يف جوان  -

االكتتاب للمسامهني احلاليني، حبيث يعطى لكل منهم سهما واحدا مقابل كل سهم حيمله، وبلغ 
مريكي واحد للسهم زائد حجم إصدار األسهم اجلديدة مليار سهم بسعر إصدار قدره دوالر أ

 دوالر للسهم؛ 0.11عالوة بقيمة 
اعتمدت اجلمعية العمومية الغري عادية زيادة رأس مال البنك املدفوع من  2010ويف جانفي  -
 مليار دوالر من خالل إصدار أسهم أولوية للمسامهني احلاليني للبنك؛ 3.11مليار دوالر إىل 2
ا املركزي على أسهم جهاز أبوظيب لالستثمار يف البنك استحوذ مصرف ليبي 2010ويف ديسمرب  -

من جمموع %59.37، مما رفع مسامهة مصرف ليبيا املركزي إىل نسبة %17.72والبالغة نسبتها 
 أسهم البنك.

                                                 
 .16/11/2016بتاريخ  .https://www.bank-abc.com/ar/AboutABC/Pages/FactSheet.aspxمن املوقع:   -1
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بلد وتتمثل يف: اجلزائر، البحرين،  18وميلك البنك شبكة فروع ومكاتب متثيل يف 
ق، مصر، إيطاليا، األردن، سنغافورة، السويد، تونس، تركيا، الربازيل، فرنسا، أملانيا، إيران، العرا

 ليبيا، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة، وجزر جراند كاميان وروسيا.
 ( اجلزائر:ABCنشأة بنك املؤسسة العربية املصرفية ) -2

1998سبتمرب  24يعد أول مصريف دويل خاص مرخص له نموجب القانون باجلزائر يف 
1 ،

مليار دينار جزائري(، ليتم رفعه  1.1832دينار جزائري )1183200000ل اجتماعي قدره برأمسا
2008ديسمرب  23الصادر يف  04 -08مليار دينار حسب النظام  10إىل 

الذي حيدد رأس مال  2
 3مليار دينار جزائري، حيث يساهم يف البنك املؤسسات التالية: 10البنوك العاملة يف اجلزائر بـ 

  ؛%87.62العربية املصرفية بنسبة املؤسسة 

  ؛%4.18الشركة العربية لالستثمار، السعودية بنسبة 

  ؛%2.09الشركة الوطنية للتأمني وإعادة التأمني، اجلزائر بنسبة 

  ؛%1.85املؤسسة الدولية املالية، واشنطن 

  4.26شركات جزائرية خاصة أخرى بنسبة%. 
 موزعة عرب التراب الوطين. وكالة 28ميتلك البنك  2016حيث أصبح يف سنة 

 ( اجلزائر:ABCوظائف بنك املؤسسة العربية املصرفية) -3
اجلزائر تشكيلة واسعة من اخلدمات املصرفية، ( ABC)املصرفية  العربية يقدم بنك املؤسسة

تشمل األعمال املصرفية التجارية ومتويل املؤسسات التجارية، منتجات اخلزينة، األعمال املصرفية 
 مية، منتجات التجزئة، األعمال املصرفية االستثمارية وخدمات التمويل التجاري...إخل.اإلسال

 
 
 
 

                                                 
املتعلق باعتماد بنك املؤسسة العربية املصرفية اجلزائر، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية،  07-98اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -1

 .39، ص 30/09/1998، بتاريخ 73اجلزائر، العدد 
املتعلق باحلد األدىن لرأمسال البنوك واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر، األمانة العامة للحكومة، املطبعة الرمسية،  04-08اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -2

 .39، ص 24/12/2008، بتاريخ 72اجلزائر، العدد 
 .16/11/2016بتاريخ  .http://www.bank-abc.com/ar/ABCWorld/Africa/Algeria/Pages/default.aspxقع:  من املو -3
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 (: housing bank-Algeriaاجلزائر ) –بنك اإلسكان للتجارة والتمويل -سادسا
 27املؤر، يف  03-02اجلزائر نموجب املقرر  –والتمويل للتجارة مت تأسيس بنك اإلسكان

2003أكتوبر  08املؤر، يف  02-03ده كبنك نموجب النظام ، حيث مت اعتما2002جوان 
1 

يف األردن،  والتمويل للتجارة مليار دينار جزائري، كشركة تابعة لبنك اإلسكان 2.4برأمسال قدره 
 23الصادر يف  04 -08مليار دينار جزائري حسب النظام  10مت رفع رأمساله إىل   2008ويف 

من رأمساله، %61.2يف األردن  والتمويل للتجارة إلسكان، حيث تبلغ حصة بنك ا2008ديسمرب 
 .%85أصبحت  2010والحقا ويف 

اجلزائر يضم شبكة وكاالت موجودة يف كل من  –والتمويل للتجارة وحاليا بنك اإلسكان
 07بـ  2016اجلزائر، البليدة، وهران، جباية، قسنطينة، سطيف، حيث بلغ عدد وكاالته يف 

 2وكاالت.
خدمات مصرفية متميزة ويوفر للعمالء  اجلزائر-والتمويل للتجارة سكانيقدم بنك اإل

الكفاءة والفعالية الكبرية اليت متكنهم من أداء اعماهلم واختاذ القرارات املالية واالئتمانية املناسبة 
 والصحيحة.

 اجلزائر )ترست اجلزائر(: TRUSTسابعا: بنك 
06-02تأسس بنك ترست اجلزائر نموجب املقرر رقم 

، 2002ديسمرب  30املؤر، يف  3
 1000000مليون دينار جزائري، يف شكل شركة أسهم، يتكون رأس املال من  750برأمسال قدره 

، 2003أفريل  06مليون دينار جزائري لكل سهم، بدأ العمل يف  10سهم بقيمة إمسية قدرها 
مت رفع رأمسال البنك  2009، ويف 2006مليار دينار يف  2.5حيث مت رفع رأس مال البنك إىل 

مليار دينار جزائري، وفقا لألحكام اجلديدة لقانون النقد والقرض  10بقرار من  املسامهني إىل 
القاضي برفع رؤوس أموال البنوك العاملة  2008ديسمرب  23الصادر يف  04-08املتمثلة يف النظام 

 4مليار دينار جزائري. 13وصل رأمسال البنك إىل  2012مليار دج، ويف  10يف اجلزائر إىل 

                                                 
لرمسية، اجلزائر، األمانة العامة للحكومة، املطبعة ا–املتعلق باعتماد بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  02-03اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -1

 .22، ص 02/11/2003، بتاريخ 66اجلزائر، العدد 
 .18/11/2016، تاريخ االطالع: www.housingbankdz.comمن املوقع:  -2
، 02لرمسية، اجلزائر، العدد املتعلق باعتماد ترست بنك اجلزائر، األمانة العامة للحكومة، املطبعة ا 06-02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -3

  .19 ، ص08/01/2003بتاريخ 
 .  27/12/2016،تاريخ االطالع: http://www.trust-bank-algeria.com/présentation : من املوقع -4
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 Nest Investmentsالقابضة ) عش جمموعة استثمارات يف عضو هو اجلزائر ترست بنك

Holding)، أبو" األسرة أفراد قبل األغلبية من حصة ومتلك مقرها يف قربص، يوجد اليت احملدودة 
 املالية، اخلدمات ذلك يف نما القطاعات، خمتلف تستثمر يف القابضة احملدودة عش ، استثمارات"حنل

 يف سيما كبريا وال جناحا وسجلت والسياحة والصناعة العقارات التأمني، تطوير وإعادة والتأمني
 من دولة( 22) وعشرين يف إثنني التابعة شركاهتا خالل من اجملموعة األوسط، تعمل الشرق منطقة
 لبنان، األردن، البحرين، طر، قربص،ق إجنلترا، إسبانيا، األمريكية، املتحدة الواليات اجلزائر،: بينها

 اجلزائر، يف الشركات من العديد يف اجملموعة اخل، وتساهم...  السعودية العربية فلسطني، اململكة
 1:يف تتمثل

 وإعادة للتأمني اجلزائر لالستثمار؛ ترست القابضة اجلزائر اجلزائر؛ ترست ترست بنك •
 .اجلزائر العاملي التجارة ركزللعقارات؛ م للصناعات؛ ترست التأمني؛ ترست

  2من رأس ماله كل من: %50يساهم يف بنك ترست اجلزائر وبنسبة أكرب من 
 ؛%37.6اجلزائر القابضة لالستثمار بنسبة  ترست - 1
 ؛%15القابضة للمغتربني األردنيني بنسبة  االستثمارية - 2

املسامهني الثالث  اجلزائرية جيب أن يكون اثنني من بني أكرب وحسب قانون الشركات
 من رأس مال البنك تعود إىل كل من: %10الذين ميلكون أكثر من 

 ؛%37.6لالستثمار بنسبة  تراست اجلزائر - 1
 .%14.4بنسبة  التأمني وإعادة اجلزائر للتأمني ترست - 2

يعترب بنك ترست اجلزائر بنك عاملي يقدم مجيع اخلدمات واملنتجات املصرفية التقليدية 
ء، ويقدمها بتكنولوجيا متطورة وجودة عالية، خاصة فيما خيص تعامالت التجارة اخلارجية، للعمال

وهذا من أجل تكوين عالقة مستمرة ومستدمية مع عمالئه، يضم بنك ترست اجلزائر حاليا 
 3وكالة موزعة عرب التراب الوطين )الوسط، الشرق، الغرب(.19

 
 

                                                 
 .27/12/2016،تاريخ االطالع: http://www.trust-bank-algeria.com/images/pdf/rapport_annuel_2015.pdf :من املوقع-1
 .  27/12/2016،تاريخ االطالع: http://www.trust-bank-algeria.com/images/pdf/rapport_annuel_2015.pdf :من املوقع -2
 .17/11/2016تاريخ االطالع: ،  www.Trust-bank-algeria.comمن املوقع:   -3
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 :NATIXIS ALGERIEبنك نتكسيس اجلزائر -ثامنا
والوظائف  NATIXIS ALGERIE بنك نتكسيس اجلزائرحيث سيتم التطرق إىل نشأة 

 اليت يقوم هبا كما يلي:
 :NATIXIS ALGERIE نشأة بنك نتكسيس اجلزائر  -1

)قطب  BPCE، وهي تابعة لشركة ناتيكسيس 1999تأسس بنك نتكسيس اجلزئر سنة 
 28يس بنك عرب كامل التراب الوطين بـ اخلدمات املالية املتخصصة( يف فرنسا، يتواجد نتكس

موظف، كما يقدم جمموعة واسعة من املنتجات واخلدمات املالية للمؤسسات الكبرية  750وكالة و
 والصغرية، واملتوسطة، وإىل املهنيني واألفراد اجلزائريني.

كما يضمن بنك نتكسيس اجلزئر تقدمي خدمات حلساب نتكسيس )معرفة العمالء "اعرف 
 1(، حيث خيلق شراكة حقيقية مع مجيع عمالئه، وذلك بفضل مقاربة مبنية على:عميلك"
  خربات متعارف هبا؛ النصيحة لتحقيق حلول خمصصة؛ الدعم احمللي من خالل شبكة

 وكاالته؛ التشخيص للعالقات مع العمالء وتطوير حلول خمصصة لكل عميل.

 NATIXIS ALGERIE: وظائف بنك نتكسيس اجلزائر -2
البنك جمموعة من اخلدمات املصرفية للعمالء بغرض إرضاءهم والتكفل نمتطلباهتم، يقدم 

 2كافة القدرات والكفاءات اليت ميلكها، حيث يقدم ما يلي: موذلك باستخدا
 قروض االستثمار؛ 

 قروض السكن؛ 

 القرض اإلجياري؛ 

 االدخار واالستثمار) دفتر توفري، ودفتر توفري إلكتروين(؛ 

 هنيني والصيادلة واألطباء؛عروض تستهدف امل 

 املصرف عن بعد )الرسائل القصرية واخلدمات املصرفية االلكترونية(؛ 

 تسيري وإدارة احلسابات ودفع الصكوك؛ 

 .العمليات الدولية 
 

                                                 
 .18/11/2016تاريخ االطالع:  ،www.natixis.dzمن املوقع:   -1
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 اجلزائر: BNP PARIBASبنك  -تاسعا
والوظائف اليت يقوم هبا كما  اجلزائر BNP PARIBASبنك حيث سيتم التطرق إىل نشأة 

 يلي:
 :BNP PARIBASنشأة بنك  -1

املركز األول عامليا يف جمال اخلدمات املصرفية واملالية، ولديه  BNP PARIBASحيتل بنك 
واحدة من أكرب الشبكات الدولية واليت حتوي أربع أسواق حملية من بنوك التجزئة وهي: فرنسا، 

 %52عرب كل فروعه،  عامل 190000بلد، وقرابة  80بلجيكا، إيطاليا ولوكسمبور، يتواجد يف 
يف أوربا خارج األسواق  %27منهم يف األسواق احمللية )فرنسا، بلجيكا، إيطاليا ولوكسمبور(، 

بعدة مراحل متثلت  BNP PARIBASيف باقي دول العا م، ولقد مر إنشاء بنك  %21واحمللية، 
  1يف ما يلي:
  مت إنشاء جمموعةBNP PARIBAS 1999ة املصرفية سنة الرائدة أوربيا يف جمال الصناع ،

وسوسييت جينريال االندماج مع بنك   BNPوذلك كمحاولة للبنكان الفرنسيان
PARIBAS  وكنتيجة لدعم شركة أكسا لبنكBNP؛ 

  مت اإلنشاء الفعلي للبنك؛ 2000ماي  23يف 

   :بعد إنشائه قام البنك باالستحواذ واملشاركة يف بنوك أخرى منها 

مت االستحواذ الكلي على  2005من بنك الغرب، ويف  %50بشراء قام البنك  2001يف ماي  -
 هذا البنك )البنك األمريكي التجاري الفيدرايل املتحد(؛

 ؛Banca Nazionale Del Lavaro (BNL)مت االستحواذ على البنك اإليطايل  2006يف  -

رتيس لشراء بنك حتصل البنك على موافقة املسامهني يف الشركة القابضة فو 2009أفريل  29 يف -
 فورتيس.

 

 

                                                 
1
-Zibouche. Taous, Les Déterminants du choix de la présence des banques étrangéres en algérie cas de BNP 

Paribas, Mémoire de Magister en sciences économiques, non publié, Faculté des sciences économiques, 

commerciales et des sciences des gestion, université Mouloud Mammeri, Tizi ouzou, Algérie, 2015, P 178.    
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 اجلزائر: BNP PARIBASنشأة بنك  -2
01-02اجلزائر نموجب النظام  BNP PARIBASتأسس بنك 

جانفي  13املؤر، يف  1
مليون دينار جزائري، وبدأ يزاول نشاطه ابتداء من فيفري  500برأس مال يقدر بـ  2002
ملصرفية بالتجزئة، والشراكة ، حيث يقدم جمموعة من اخلدمات تتمثل يف اخلدمات ا2002

مركز  13وكالة موزعة عرب التراب الوطين و 71البنكية، ويضم البنك حاليا  تواالستثمارا
 2أعمال.

 (:Arab Bankالبنك العريب اجلزائر ) -عاشرا
، حيث حيظى حبضور بارز يف السوق املصرفية 2001تأسس البنك العريب اجلزائر يف عام 

وكاالت موزعة على واليات كل من اجلزائر، سطيف،  08االته إىل اجلزائرية، ويصل عدد وك
، يقدم البنك العريب اجلزائر تشكيلة متنوعة 3موظف 221وهران، عنابة، وبطاقة عمالية تقدر بـ 

وواسعة من اخلدمات املصرفية، باإلضافة إىل سلسلة واسعة من املنتجات إىل األفراد واملؤسسات 
ذلك من املؤسسات املالية، وتنقسم املنتجات واخلدمات املصرفية إىل والوكاالت احلكومية وغري 

األفراد وإدارة األعمال املصرفية للشركات واملؤسسات املالية وإدارة اخلزينة، حيث تتمثل هذه 
  4اخلدمات يف:

  بالنسبة للخدمات املقدمة لألفراد تتمثل يف احلسابات اجلارية، حسابات التوفري، القروض
ت الشخصية، قروض اإلسكان، متويل السيارات، بطاقات االئتمان، الودائع والتسهيال

 ألجل، حتويل األموال، حتويل العمالت، والقروض االستثمارية؛

  بالنسبة خلدمات الشركات تتمثل يف التسهيالت املصرفية قصرية األجل )الكفاالت
اليت تتمثل يف )االعتمادات  اإلدارية، قروض اخلزينة واخلصم(، واملعامالت املصرفية العاملية

مؤجلة الدفع، االعتمادات باالطالع، االعتمادات بالقبول، اعتماد الضمان(، والقروض 
 )متوسطة األجل، قروض التجمع البنكي، قروض متويل املشاريع الكربى(؛

                                                 
اجلزائر، األمانة العامة للحكومة، املطبعة  BNP PARIBASاملتعلق باعتماد بنك  01-02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام  -1

 .87، ص 10/02/2002، بتاريخ 09ائر، العدد الرمسية، اجلز
 . 15/01/2017تاريخ االطالع:  ،www.bnpparibas.dzمن املوقع:  -2

 .19/11/2016تاريخ االطالع:  ،www.arabbank.dzمن املوقع: 3- 
 .19/11/2016تاريخ االطالع:  ،www.arabbank.dzمن املوقع:   -4
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  خدمات اخلزينة بغرض تغطية كشوفات عمليات العمالء واالستفادة من خدمات التنفيذ
 رباء املقدمة من قبل خمتصي البنك، وتوفري احللول ملشاكلهم املالية.    واستشارات اخل

 املبحث الثاين: منهجية الدراسة
يف إطار موضوع مشكلة هذا البحث وأهدافه، فقد اقتصرت الدراسة امليدانية على 

ية استطالع آراء عمال الوكاالت البنكية للبنوك اجلزائرية العامة واخلاصة يف والية سطيف ووال
قسنطينة، ووالية برج بوعريريج، وهذا يف إطار عدد من املتغريات اليت مت حتديدها يف إطار ما ميكن 
أن يلمسه العمال حول تأهيل البنوك العاملني فيها، حيث مت االعتماد على أسلوب املعاينة يف مجع 

شخصية كأداة أساسية جلمع البيانات امليدانية، باستخدام االستمارة اإلحصائية املقترنة باملقابلة ال
 البيانات وذلك بإتباع اخلطوات التالية:

 املطلب األول: حتديد املشكلة واهلدف واجملتمع املراد معاينته:
مت يف هذه اخلطوة األساسية التعريف باملشكلة واهلدف من الدراسة امليدانية، وكذا التحديد 

 :يالدقيق جملتمع املعاينة وفق ما يل
 شكلة واهلدف:حتديد امل -أوال

تتمثل املشكلة اليت كانت دافعا للقيام هبذه الدراسة امليدانية يف التساؤالت التالية: ما مدى 
تأهيل وحتديث املؤسسات املصرفية اجلزائرية، إىل أي مدى مت حتديث اجلهاز املصريف اجلزائري 

على مواجهة البنوك  ةمتاشيا مع التطورات املصرفية العاملية؟، ما مدى قدرة البنوك اجلزائري
األجنبية؟، من هذا املنطلق فإن هذه الدراسة امليدانية، هتدف إىل إبراز االستراتيجيات املعتمدة يف 

 تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية.
 تعريف وحتديد اجملتمع املراد معاينته: -ثانيا

اصة يف والية سطيف لقد حتدد أن يكون التطبيق على وكاالت البنوك اجلزائرية العامة واخل
والية برج بوعريريج ، حيث حتدد زمن الدراسة بالتاريخ الذي مت فيه إجناز ووالية قسنطينة، و

 البحث وما سبقه من سنوات نمالحظة التطورات احلاصلة يف النظام البنكي اجلزائري.
 فعلى هذا األساس يصبح جمتمع الدراسة هو جمموع وكاالت البنوك اجلزائرية يف والية

، [2015-2010]سطيف ووالية قسنطينة، ووالية برج بوعريريج، خالل الفترة املمتدة من 
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والية سطيف والوحدة اإلحصائية هي الوكالة، أما اجملال اجلغرايف للبحث فهو الوكالة البنكية يف 
 ووالية قسنطينة، و والية برج بوعريريج نمختلف أقسامها.

 لوبة وطرق مجعها:املطلب الثاين: حتديد البيانات املط
مت يف هذا العنصر حتديد البيانات املطلوب مجعها يف الدراسة امليدانية والطريقة املعتمدة يف 

 ذلك، إضافة إىل درجة الدقة املطلوبة فيها وذلك كما يلي:
 البيانات املراد مجعها: -أوال

تتمثل البيانات املراد مجعها يف آراء العمال حول مدى حتديث وتطوير الوكالة البنكية اليت 
 يعملون فيها.

 طرق مجع البيانات: -ثانيا
كمرحلة موالية مت حتديد طريقة االستمارة اليت تعتمد على املقابلة الشخصية كأداة جلمع 

إىل طبيعة جمتمع الدراسة،  فقد تضمن البيانات، وذلك وفقا لفرضيات البحث املوضوعة وبالنظر 
 العمل باالستمارة إتباع اإلجراءات اآلتية:

 بناء االستمارة:  -1
استنادا إىل املعلومات النظرية اليت مت جتميعها وطرحها يف القسم النظري، مت حتديد األسئلة 

تأهيل املؤسسات  اليت جيب طرحها يف االستمارة واليت حتيط بأهم اجلوانب اليت تقوم عليها عملية
اخلطوة املهمة بصياغة جمموعة من األسئلة باللغة العربية  هاملصرفية اجلزائرية، لذلك فقد متت هذ

وتأهيل الوكاالت البنكية  ثحول مخسة أجزاء، اليت ميكن على أساسها توضيح مدى تطوير وحتدي
 حمل الدراسة.

ى جزء يتعلق بالبيانات األولية باإلضافة إىل األجزاء الرئيسية لالستمارة فهي حتتوي عل
 املتعلقة بالوكاالت املدروسة.

 ميكن شرح األجزاء الرئيسية اخلمسة لالستمارة على النحو التايل:
 اجلزء الثاين: 

ألنظمة اإلدارية للبنوك اجلزائرية( أين مت التطرق إىل مدى حتديث ا) تناول التأهيل اإلداري
سؤاال ملختلف األنظمة اإلدارية يف  35وحيتوي هذا اجلزء  اجلانب اإلداري يف البنوك اجلزائرية،

أسئلة فرعية، ومشل احملور املتعلق  5البنوك، مشل احملور األول املتعلق بالنظام احملاسيب للبنوك 
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سؤال فرعي، ومشل احملور املتعلق بنظام املعلومات التسويقية  11بتكنولوجيا املعلومات واالتصال 
 سؤال فرعي. 14ور املتعلق بنمط إدارة أعمال البنك فقد مشل أسئلة فرعية، أما احمل5

  اجلزء الثالث:
سؤاال، حول مدى توفر  15الذي مت التطرق فيه للتأهيل التنظيمي، حيث مشل هذا اجلزء 

البنوك اجلزائرية على هياكل تنظيمية حتدد بدقة العالقات التنظيمية اإلدارية املوجودة، ومدى وجود 
 ، والتطوير والتحديث.مصريف يشجع على التميز يف األداءمنا، تنظيمي 

 اجلزء الرابع:
سؤاال، مشل احملور األول املتعلق بالسياسات  49تناول التأهيل الوظيفي واملشكل من 

أسئلة فرعية، ومشل احملور الثاين املتعلق بوظيفة فتح احلسابات  7واإلجراءات املوضوعة يف البنك 
سؤال  13نترنت استعمال البطاقات الدولية وكذا األ، ومشل احملور املتعلق بأسئلة فرعية 4البنكية 

أسئلة فرعية، ومشل احملور الرابع املتعلق  7 فرعي، ومشل احملور الثالث املتعلق بوظيفة منح القروض
وظيفة الوساطة أسئلة فرعية، يف حني مشل احملور اخلامس املتعلق ب 4 التجارة اخلارجية بوظيفة متويل

 5املصريف على  وظيفة التسويقأسئلة فرعية، واحملور السادس املتعلق ب 9على  يف عمليات البورصة
 أسئلة فرعية أيضا.

  اجلزء اخلامس:
( سؤاال، تدور 30ثالثون ) ، حيث مشل(سياسة املوارد البشريـة) للتأهيل البشري خصص

الكفاءة للقيام باملهام املنتظرة مدى توفر البنوك على موارد بشرية تتناسب من حيث العدد وحول 
مشل احملور ، سني اجلودة يف العملحت ك اجلهود الرامية إىلوالبن اتم إداريتدعكذا مدى  منهم،

سؤال فرعي، ومشل احملور  15 سياسات التوظيف والتكوين وترقية املوارد البشريةب األول املتعلق
 .سؤال فرعي 15وارد البشرية سياسات التحفيز والتقييم وتطوير املب الثاين املتعلق

 اجلزء السادس: 
سؤاال، اليت دارت حول مدى  11كان حول التأهيل القانوين، حيث ضم هذا اجلزء 

مالئمة القوانني املصرفية للعمل املصريف وسري املعامالت البنكية، وما هي األنظمة القانونية اليت 
 مدى إملام العاملني بالقوانني، باإلضافة إىل جيب تطبيقها يف البنوك اجلزائرية، كما مت التطرق إىل

التعديالت الواجب القيام هبا يف القوانني الصادرة من أجل حتسينها كي تعمل على تأهيل البنوك 
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اجلزائرية وترفع من قدرهتا التنافسية، وأخريا ما إذا كانت هذه القوانني تراعي الظروف االقتصادية 
 املصرفية.واالجتماعية احمليطة باملؤسسات 

 اجلزء السابع:
خصص للحصول على إجابات لألسئلة العامة، وذلك بغرض اإلملام أكثر باجلوانب  

   أسئلة أساسية.  9املختلفة الستراتيجيات تأهيل املصارف اجلزائرية، حيث ضم هذا اجلزء 
م حيث أنه تتم اإلجابة على أغلب التساؤالت يف االستمارة بوضع عالمة دائرة )  ( أما

 اجلواب املناسب. 
 ( يوضح عدد األسئلة وأرقامها يف كل جزء كما يلي:17واجلدول رقم )

 (: أجزاء االستمارة وأرقام وعدد األسئلة يف كل جزء17اجلدول رقم )
 أرقام األسئلة يف االستمارة عدد األسئلة اجلزء

 35إىل  1من  35 التأهيل اإلداري 2
 50إىل  36من  15 التأهيل التنظيمي 3
 99إىل  51من  49 التأهيل الوظيفي 4
 129إىل  100من  30 التأهيل البشري 5
 140إىل 130من  11 التأهيل القانوين 6
 149إىل  141من  09 األسئلة العامة 7

 - 149 إمجايل عدد األسئلة
 من إعداد الطالبةاملصدر: 

 صدق وثبات االستمارة: -2
 لتأكد من صدق االستمارة وثباهتا، وذلك كما يلي: سيتم شرح اخلطوات املتبعة من أجل ا

 صدق االستمارة: -أ
 استطعنا والثالث، الثاين الفصل يف وطرحها جتميعها مت اليت النظرية املعلومات إىل استناًدا

 يف املطروحة التساؤالت عن اإلجابة إىل تقودنا واليت االستمارة يف طرحها جيب اليت األسئلة حتديد
 .فرضياته نفي أو صحة وتبيان ثالبح إشكالية

االستمارة حيث يقصد بالصدق مشول االستمارة لكل العناصر  صدق من التأكد وبغرض
 توزيعها مت اليت جيب أن تدخل يف التحليل من جهة، ووضوح فقراهتا ومفرداهتا من جهة أخرى،
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 أساتذة دمييوناألكا وكذا البنكي اجملال يف املختصون املهنيون منهم احملكمني من عدد على
حكمهم،  على للحصول البنوك يف خمتصونبكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  جامعيون

 ونمراجعة األستاذ املشرف.
 وإن ووضوحها العبارات مناسبة نمدى يتعلق فيما رأيهم إبداء احملكمني من طلبنا ولقد

إليه،  تنتمي الذي للمحور بارةع كل مالءمة وعن ال، أم الصياغة يف تعديالت إىل حتتاج كانت
 عليها اتفق يف املضمون وكذا املفاهيم املستخدمة اليت بالتعديالت القيام وعلى ضوء مالحظاهتم مت

 .احملكمني معظم
 جتريبية، كمرحلة البنوك حمل الدراسة يف بالدراسة املعنيني بعض على االستمارة توزيع ومت

 .بل إطارات هذه البنوكملعرفة مدى فهم واستيعاب عباراهتا من ق
 البنوك إطارات على وتوزيعها1هنائية بصفة االستمارة أسئلة ضبط إىل التوصل مت األخري ويف

 .الدراسة حمل
 Alpha) كرونبا، آلفا معادلة على االعتماد مت إحصائيا االستمارة مصداقية ولقياس

Cranbach)، عليها املتحصل النتيجة ونتك الواحد إىل املعامل هذا قيمة اجتهت كلما فإحصائيا 
 ومترابطة. متناسقة االستمارة يف املوجودة األسئلة خالل من

 : حسب املعامل هذا مصداقية وتتغري
 اجتهت السلم يف الفرعية املتغريات عدد زاد كلما حيث :السلم يف الفرعية املتغريات عناصر عدد -

  ؛(الدراسة هذه يف بارةع 149 وتسعة وأربعون مئة حوايل) املصداقية حنو النتائج
 يف) املصداقية حنو النتائج اجتهت مرتفعا السلم درجات عدد كان كلما :السلم درجات عدد -

 ؛(ليكرت مقياس حسب درجات 04 أربع على االعتماد مت الدراسة هذه
 تتألف) الدراسة نتائج مصداقية ارتفاع إىل ذلك أدى كبرية العينة كانت كلما :العينة حجم -

 (.فرًدا 43 ثالثة وأربعون من الدراسة عينة
 ثبات االستمارة: -ب

يعرف ثبات االستمارة على أنه "االتساق يف نتائج االستمارة، أي إمكانية احلصول على 
ذات النتائج فيما لو أعيد استخدامها مرات أخرى، وحيسب معامل الثبات )ألفا كرونبا،(، الذي 

                                                 
 أنظر االستمارة يف قائمة املالحق.  -1
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مت حساب معامل )ألفا كرونبا،(  SPSSباستخدام برنامج يشار إليه نمقياس االتساق الداخلي"، و
املوضح يف اجلدول أدناه، أما معامل الصدق )صدق احملك( فيتم احلصول عليه من خالل حساب 

 اجلذر التربيعي ملعامل الثبات، ويعين أن املقياس يقيس فعال ما وضع لقياسه.
 : حساب معامل صدق وثبات االستمارة(18)اجلدول رقم 

 معامل الصدق (ألفا كرونبا،معامل الثبات ) عدد العبارات اوراحمل
 0.891 0.794 05 مستوى النظام احملاسيب

 0.953 0.909 11 تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 0.894 0.801 05 نظام املعلومات التسويقية

 0.944 0.892 14 منط إدارة أعمال البنك

 0.964 0.930 15 التأهيل التنظيمي

 0.930 0.865 07 ياسات واإلجراءات املوضوعة يف البنكالس

 0.810 0.657 04 وظيفة فتح احلسابات البنكية

 0.863 0.745 13 استعمال البطاقات الدولية واألنترنت

 0.906 0.822 07 وظيفة منح القروض

 0.925 0.857 04 وظيفة متويل التجارة اخلارجية

 0.934 0.873 09 وظيفة الوساطة يف عمليات البورصة

 0.893 0.799 05 وظيفة التسويق املصريف

 0.963 0.928 15 سياسات التوظيف والتكوين وترقية املوارد البشرية

 0.965 0.933 15 سياسات التحفيز والتقييم وتطوير املوارد البشرية

 0.822 0.676 11 التأهيل القانوين

 0.810 0.657 09 األسئلة العامة

 0.905 0.819 149 الستمارةمجيع عبارات ا

 .SPSSاملصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج برنامج 
تربز معطيات اجلدول أعاله درجة االتساق الداخلي بني عبارات كل حمور من حماور 
الدراسة وانسجامها مع بعضها، مما يدعم مصداقية اعتماد االستمارة كأداة جلمع املعلومات 

ل واختبار الفرضيات املوضوعة، حيث جتاوزت معامالت الثبات لكل عنصر الضرورية للتحلي
( وهي القيمة املعيارية املعتمدة يف العلوم %60) 0.6وتعترب مقبولة، حيث أهنا تفوق  0.8القيمة 

ويف مستوى مقبول حيث يعكس  0.7االجتماعية، كما أن معامالت الصدق كانت كبرية تفوق 
 غريات احملددة يف الدراسة، ومشوليتها ملختلف جوانب املوضوع.قدرة األداة يف قياس املت
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 الثالث: اختيار العينة واألدوات اإلحصائية املستخدمة: باملطل
سيتم يف هذا املطلب حتديد عينة الدراسة وكذا تبيان األدوات اإلحصائية املستخدمة، حيث 

)احلزمة اإلحصائية للعلوم  SPSSمت استخدام بعض األدوات اإلحصائية اليت يوفرها برنامج 
 االجتماعية( لتبويب وحتليل البيانات واختبار الفرضيات. 

 أوال: اختيار العينة:
لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة يف الدراسة كان من الواجب حتديد العينة من اجملتمع حمل 

العامة واخلاصة املوجودة الدراسة املكون من مجيع الوكاالت البنكية التابعة ملختلف البنوك اجلزائرية 
على مستوى والية سطيف ووالية قسنطينة، ووالية برج بوعريريج، وبالتايل فقد بلغ حجم عينة 

وكالة يف والية  16وكاالت خاصة أي نمجموع  09و( وكاالت عامة 07الدراسة  سبعة )
وكالة يف والية  14وكاالت خاصة أي نمجموع  07و( وكاالت عامة 07سطيف، سبعة )

وكالة يف والية برج  13وكاالت خاصة أي نمجموع  06و( وكاالت عامة 07سنطينة، سبعة )ق
 بوعريريج.

كما مت االعتماد يف كل وكالة من الوكاالت على دراسة أحد األفراد املكونني إلطارات 
ث مت البنك )مدير الوكالة، أو نائبه، أو املستشارين املكلفني بالزبائن نمختلف األقسام،... إخل( حي

اختيار عينة مسحية شاملة مست أحد هؤالء اإلطارات، وبعبارة أخرى الذين هلم عالقة مباشرة 
 إطاًرا.  43مع موضوع البحث، ويبلغ عـدد املعنيني بالدراسة  

 ثانيا: األدوات اإلحصائية املستخدمة:
 مت استخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية نذكرها فيما يلي:

 حيث مت استخدام ما يلي: ب اإلحصاء الوصفي: استخدام أسالي -1
التكرارات والنسب املئوية لوصف بيانات الوكاالت البنكية املدروسة، وتوزيع اإلجابات  -أ

 حسب درجات املوافقة على فقرات الدراسة املختلفة، وذلك كما يلي:
 كالة؛التوزيعات التكرارية بالقيم املطلقة والنسب املئوية لتحليل بيانات كل و -
اجلداول التكرارية والنسب املئوية لتوزيع اإلجابات على الفقرات املختلفة وفقا لسلم اإلجابة  -

 احملدد؛



 امليدانية السرتاتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائريةدراسة ال            رابع :    لالفصل ا

 231 

مت حساب املتوسطات احلسابية )أحد مقاييس النزعة املركزية(، واالحنرافات املعيارية )أحد  -ب
تعلقة باحملاور املختلفة مقاييس التشتت( لتحديد درجة املوافقة من عدمها، بالنسبة لإلجابات امل

 للدراسة، ومعرفة مدى تشتت هذه اإلجابات عن اإلجابة املتوسطة.
 استخدام أساليب اإلحصاء االستداليل: -2

 (T) ، حيث مت استخدام اختبار%05لقد مت اختبار كل الفرضيات عند مستوى داللة 
بات مع املتوسط الفرضي، ، ملقارنة املتوسط العام لإلجاOne Sample T-testللعينة الواحدة 

احملسوبة أكرب من قيمة  (T)حيث كانت قاعدة القرار كما يلي، "أن تقبل الفرضية إذا كانت قيمة 
(T)  05اجلدولية، ومستوى داللتها اإلحصائية أقل من%." 
 حتديد قاعدة القرار:  -3

كما هو  لتحديد اإلجابات املتعلقة نمحاور الدراسة، مت اعتماد سلم ليكرت الرباعي،
 موضح يف اجلدول املوايل:

 (: تنقيط اإلجابات املتعلقة نمحاور الدراسة19اجلدول رقم )
 ال أدري غري موافق نوعا ما موافق  اإلجابة املقابلة

 4 3 2 1 الرقم
 من إعداد الطالبة. املصدر:

 انطالقا من اجلدول السابق قمنا باعتماد قاعدة القرار كما يلي:
 ؛3=1-4م املقياس كما يلي حساب املدى لقي -
، و هو ما يعرف بالطول الفعلي لكل جمال 0.75=3/4تقسيم املدى على عدد خاليا املقياس:  -

 إجابة؛
، فنجد جمال اإلجابة األوىل         1.75=0.75+1نضيف هذا الطول إىل رقم اإلجابة األوىل  -
اإلجابة موافق، وسنعترب القيمة ، أي أن كل متوسط حسايب يقع يف هذا اجملال تكون [1.75 -1]

 هي املتوسط الفرضي باعتبارها أقصى درجة للموافقة؛ 1.75
فنتحصل على اجملال الثاين لإلجابة  2.5=0.75+ 1.75نضيف احلد األقصى للمجال األول  -
تكون اإلجابة  2.5وأقل من  1.75، أي أن املتوسط احلسايب الذي يكون أكرب من [2.5 -1.75]

 ه هي نوعا ما؛املوافقة ل
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، وبالتايل فإن [3.25 -2.5]فنحصل على اجملال الثالث لإلجابة  2.5إىل  0.75نضيف  -
 املتوسط احلسايب الذي يقع داخل هذا اجملال تكون اإلجابة املوافقة له هي غري موافق؛

 ، فتعرب ال أدري.[4 -3.25 ]أما متوسطات اإلجابات اليت تكون يف حدود اجملال األخري  -

 بحث الثالث: عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانيةامل
سيتم من خالل هذا املبحث وصف خصائص الوكاالت البنكية حمل الدراسة ومسات 
اإلطارات البنكية، واستعراض إجاباهتم حول عبارات االستمارة باستخدام التوزيعات التكرارية، 

قاعدة القرار املعتمدة، باستخدام كما سيتم حتليل إجابات إطارات الوكاالت البنكية وفقا ل
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، باإلضافة إىل اختبار الفرضيات باستخدام أساليب 

 اإلحصاء االستداليل.

 املطلب األول: خصائص الوكاالت البنكية حمل الدراسة وإطاراهتا 
زة إلطارات الوكاالت يستعرض هذا املطلب أهم السمات الدميوغرافية والوظيفية املمي

البنكية حمل الدراسة، وأهم املميزات اخلاصة بالوكاالت البنكية اليت مشلتها الدراسة، وهي متمثلة 
 يف البنك، الوكالة البنكية، الوظيفة، العمر، األقدمية واملستوى التعليمي.

 أوال: خصائص الوكاالت البنكية حمل الدراسة:
 والوكالة البنكية. حددت بالتعريف بالوكاالت البنكية

 التعريف بالوكاالت البنكية: -1
لقد مشلت الدراسة جمموعة من الوكاالت البنكية يف ثالثة واليات، والية سطيف، والية 
برج بوعريريج، ووالية قسنطينة ، منها ما هو تابع للدولة أي بنوك عمومية، ومنها ما هو تابع 

موع هذه الوكاالت البنكية من خالل اجلدول للقطاع اخلاص أي بنوك خاصة، وميكن توضيح جم
 (. 20رقم )

(، يالحظ أن عدد وكاالت مجيع البنوك 20ووفقا للبيانات املشار إليها يف اجلدول رقم )
وكاالت بنكية يف كل والية بالنسبة لكل بنك، أي ما ميثل  3هي نفسها يف مجيع الواليات أي 

 اخلليج اجلزائري، بنك اخلارجي اجلزائري، البنكالربكة  بنك، وهذا بالنسبة لكل من  %7نسبة 
 الريفية، بنك والتنمية الفالحة اجلزائري، بنك الشعيب اجلزائري، القرض الوطين اجلزائر، البنك
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 اجلزائر، ناتكسيس جينريال بنك، سوسييت -واالحتياط للتوفري الوطين احمللية، الصندوق التنمية
فهو موجود فقط يف والية  البنك العريب،يف حني ، BNP زائراملصرفية، اجل العربية بنك، املؤسسة

اجلزائر وبنك السالم فهما موجودان يف كل من  والتمويل اإلسكان للتجارة بنك سطيف، أما
   .، كما أن ترست بنك ال يوجد يف والية قسنطينةوالية سطيف ووالية قسنطينة

 : بيانات الوكاالت البنكية املدروسة (20اجلدول رقم )
 النسبة العدد  البنك

 7 3 بنك الربكة اجلزائري
 7 3 البنك اخلارجي اجلزائري

 7 3 بنك اخلليج اجلزائر
 7 3 البنك الوطين اجلزائري

 7 3 القرض الشعيب اجلزائري
 7 3 بنك الفالحة والتنمية الريفية

 7 3 بنك التنمية احمللية
 7 3 بنك -الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط

 7 3 وسييت جينريال اجلزائرس
 7 3 ناتكسيس بنك

 4.7 2 السالم بنك
 4.7 2 ترست بنك
 2.3 1 البنك العريب

 7 3 املؤسسة العربية املصرفية
BNP PARIBAS 7 3 اجلزائر 

 4.7 2 اجلزائر -بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
 100 43 اجملموع
 : نتائج تفريغ االستماراتاملصدر

 البنكية: الوكاالت -2
حيث مت تصنيف الوكاالت البنكية املدروسة، إىل وكاالت والية سطيف، وكاالت والية 
برج بوعريريج، ووكاالت والية قسنطينة، على أساس ذلك، كانت الوكاالت البنكية املوجودة 
 يف هذه الواليات تقريبا نفسها، وميكن توضيح توزيع الوكاالت البنكية يف الواليات املذكورة من

 (.21خالل اجلدول رقم )
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 (: بيانات الوكاالت البنكية املدروسة حسب الوالية21اجلدول رقم )
 اجملموع وكالة قسنطينة وكالة برج بوعريريج وكالة سطيف الوالية
 43 14 13 16 العدد
 100 32.6 30.2 37.2 النسبة

 نتائج تفريغ االستمارات املصدر:
يكاد يكون نفسه يف كل الواليات حمل الدراسة، حسب اجلدول فعدد الوكاالت البنكية 

، وكان عدد %37.2وكالة بنكية، أي ما ميثل نسبة  16حيث كان العدد يف والية سطيف 
وكالة بنكية على التوايل،  13و  14الوكاالت البنكية يف والية قسنطينة و والية برج بوعريريج 

 .من جمموع الوكاالت البنكية %30.2و  %32.6نما يعادل 
 ثانيا: املتغريات الدميوغرافية إلطارات الوكاالت البنكية:

 حددت بالوظيفة، العمر، األقدمية واملستوى التعليمي كما يلي:
 الوظيفة: -1

ميكن توضيح توزيع اإلطارات املستقصني حسب متغري الوظيفة وفقا للتكرارات املطلقة 
 (.22والتكرارات النسبية من خالل اجلدول رقم )

 (: توزيع إطارات الوكاالت املدروسة حسب متغري الوظيفة22رقم )اجلدول 
 النسبة العدد الوظيفة

 20.9 9 مكلف باألعمال
 9.3 4 مدير الوكالة

 4.7 2 مستشار الزبائن
 9.3 4 نائب املدير

 16.3 7 رئيس مصلحة
 20.9 9 مكلف بالدراسات 

 14 6 مكلف بالزبائن
 2.3 1 إطار قانوين

 2.3 1 مراقب بنكي
 100 43 اجملموع

 نتائج تفريغ االستماراتاملصدر:  
يبني اجلدول توزيع إطارات الوكاالت البنكية املدروسة وفقا ملتغري الوظيفة، حيث أن 

من هؤالء اإلطارات يشغلون منصب مكلف باألعمال ومكلف بالدراسات، يف  %20.9حوايل 
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من هؤالء اإلطارات  %14نسبته  يشغلون منصب رئيس مصلحة، وما %16.3حني أن نسبة 
منهم يشغلون منصب مدير الوكالة ونائبه، أما النسب األخرى  %9.3مكلفني بالزبائن، ونسبة 

فتمثل اإلطارات اليت تشغل منصب مستشار زبائن، وإطار  %2.3و  %4.7واليت هي على التوايل 
ارات الوكاالت البنكية جبميع قانوين ومراقب بنكي على التوايل، وهذا ما يدل على إملام مجيع إط

 الوظائف اليت تقدمها هذه الوكاالت.

  العمر: -2
ميكن إبراز توزيع اإلطارات املستقصني حسب متغري العمر وفقا للتكرارات املطلقة 

 (.23والتكرارات النسبية من خالل اجلدول رقم )
 (: توزيع إطارات الوكاالت املدروسة حسب متغري العمر23اجلدول رقم )

 اجملموع سنة 50أكثر من  سنة 50إىل  41من  سنة 40إىل  31من  سنة 30أقل من  العمر
 43 1 9 23 10 العدد
 100 2.3 20.9 53.5 23.3 النسبة

 نتائج تفريغ االستماراتاملصدر: 
يتضح من خالل هذه املعطيات أن أغلب إطارات الوكاالت البنكية اليت مشلتها الدراسة قد 

، بينما %53.5إطارا، وذلك بنسبته   23سنة، حيث بلغ عددهم  40و 31بني تتراوح أعمارهم 
من هؤالء اإلطارات تفوق أعمارهم  %23.3سنة، وحوايل  30منهم  م يتجاوز سنهم  23.3%

سنة، وهذا يدل على  50جتاوزت أعمارهم  %2.3سنة، يف حني  50سنة دون أن تتجاوز  40
 ألعمار.أن أغلب موظفي هذه الوكاالت متوسطي ا

  األقدمية: -3
مت التمييز بني مستويات خمتلفة لألقدمية وفقا لعدد السنوات، املصنفة حسب فئات متنوعة 

 (.24كما هو موضح يف اجلدول رقم )
 (: توزيع إطارات الوكاالت املدروسة حسب متغري األقدمية24اجلدول رقم )

 اجملموع سنة 20أكثر من  سنة 20إىل  11من  سنوات 10إىل  5من  سنوات5أقل من  األقدمية
 43 2 10 19 12 العدد
 100 4.7 23.3 44.2 27.9 النسبة

 : نتائج تفريغ االستماراتاملصدر
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من إطارات الوكاالت البنكية حمل  %44.2حسب معطيات اجلدول، فإن األغلبية وبنسبة   
ات اليت تقل عدد سنوات، تليها فئة اإلطار 10إىل  5الدراسة يتراوح عدد سنوات عملهم من 

، كما بلغت نسبة اإلطارات الذين يفوق عدد %27.9سنوات بنسبة  5سنوات عملهم عن 
ولعل هذا راجع إىل توجه الوكاالت البنكية إىل توظيف الفئة  ،%4.7سنة 20سنوات عملهم 
 .العمرية الصغرية

  املستوى التعليمي: -4
البنكية املدروسة، بني ليسانس،  لقد اختلفت املستويات التعليمية إلطارات الوكاالت

 (.25ماجستري، وأخرى، وميكن توضيح ذلك يف اجلدول رقم )
 (: توزيع إطارات الوكاالت املدروسة حسب متغري املستوى التعليمي25اجلدول رقم )
 اجملموع أخرى ماجستري ليسانس املستوى التعليمي

 43 5 6 32 العدد
 100 14 11.6 74.4 النسبة

 ائج تفريغ االستمارات: نتاملصدر
من إطارات الوكاالت البنكية من حاملي  %74.4 يالحظ من خالل اجلدول أن حوايل

من هؤالء اإلطارات لديهم ماجستري، أما اإلطارات الذين  %11.6شهادات ليسانس، وما نسبته 
 .%14ميلكون شهادات أخرى فيمثلون نسبة 

 تعلقة نمحاور الدراسةاملطلب الثاين: التحليل اإلحصائي لإلجابات امل
سيتم حتليل اإلجابات املتعلقة نمحاور الدراسة بواسطة التوزيعات التكرارية اليت تبني توزيع 
اإلجابات بالقيم املطلقة والنسب املئوية حسب درجة املوافقة احملددة يف االستمارة، ويكون ذلك 

 حسب ما يلي: 

 أوال: التأهيل اإلداري
ت التكرارية لإلجابات املتعلقة بالعناصر األساسية للتأهيل حيث سيتم إدراج التوزيعا

اإلداري واملتمثلة يف احملاور التالية، مستوى النظام احملاسيب، تطور نظام تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصال، تطور نظام املعلومات التسويقية، مستوى منط إدارة أعمال البنك.
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 مستوى النظام احملاسيب: -1
( يوضح توزيع إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة بالقيم 26اجلدول رقم )

املطلقة والتكرارات النسبية حول العبارات اليت تشري إىل مستوى النظام احملاسيب املطبق يف 
 الوكاالت البنكية.

 (: مستوى النظام احملاسيب يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة26اجلدول رقم )
 ال أدري غري موافق نوعا ما افقمو العبارة الرقم

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
البنك يعتمد على املعايري احملاسبية العاملية  1

 .اجلديدة
28 65.1 12 27.9 3 7 0 0 

ميتلك البنك نظاما ماليا حموسبا يساعد على  2
 .اكتشاف األخطاء وضبط األمور املالية

30 69.8 10 23.3 3 7 0 0 

النظام احملاسيب املعتمد مالئم إلجراء خمتلف  3
 .العمليات احملاسبية

31 72.1 10 23.3 2 4.7 0 0 

توفري البيانات النظام احملاسيب يساعد على  4
 الالزمة لتسيري النشاط وحتقيق الرقابة الداخلية.

31 72.1 10 23.3 2 4.7 0 0 

يوجد نظام حماسيب يساعد على تسوية  5
ني وكاالت البنك ووكاالت البنوك العمليات ب

 .األخرى

24 55.8 12 27.9 5 11.6 2 4.7 

 : نتائج تفريغ االستماراتاملصدر
يوافق إطارات مجيع الوكاالت البنكية حمل الدراسة، على مجيع عبارات احملور األول، 

على التوايل، وعليه فإن  %55.8، %72.1، %72.1، %69.8، %65.1وذلك بنسب تفوق 
 ملوافقة املرتفعة فيما خيص عبارات احملور األول، تدل على أن:درجة ا
  البنوك اجلزائرية حمل الدراسة متتلك نظام حماسيب عاملي يساعدها على إجراء العمليات املالية

 بكل سهولة؛

  البنوك اجلزائرية حمل الدراسة تعتمد نوعا ما على املعايري احملاسبية العاملية، األمر الذي ميكنها
سايرة البنوك األجنبية يف جمال النظام احملاسيب، لكن ال يوجد أي تغيري يف املخطط من م

احملاسيب البنكي هلذه الوكاالت بغرض التكيف مع التغريات اليت حتدث يف املعايري احملاسبية 
 الدولية؛

 ت النظام احملاسيب للبنوك اجلزائرية حمل الدراسة قادر على موافاة إدارة هذه البنوك وسلطا
 الرقابة على البنوك باملعلومات الضرورية لصياغة السياسات املختلفة؛
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  قدرة نظام املعلومات احملاسيب على توفري البيانات الالزمة والضرورية لتسيري النشاط وحتقيق
 ،الرقابة الداخلية، وذلك نمد إدارة البنوك حمل الدراسة بكل ما حتتاجه من هذه البيانات

    واالشراف. الرقابة جهة بوصفه اجلزائر بنك اليت حيتاجها تالبيانا توفري وكذلك
لذلك على البنوك اجلزائرية أن تعمل على مزاولة نشاطها االقتصادي واملايل وفق نظام حماسيب 
يكون سليم ودقيق، حيقق الرقابة الفعالة على مجيع أنشطتها، كما يقدم هلا مجيع البيانات 

 . عن مجيع نشاطات هذه البنوكواملعلومات املفيدة واملالئمة 
 مدى تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصال: -2

ميكن توضيح توزيع إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة حول املتغريات اخلاصة 
وذلك باستخدام التكرارات املطلقة والنسبية، يف اجلدول  تكنولوجيا املعلومات واالتصال بعنصر
 (.27رقم )

( أن أغلبية إطارات الوكاالت البنكية يوافقون بنسب 27خالل اجلدول رقم )يتضح من 
مدى تطور نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال متفاوتة على عبارات احملور الثاين، واليت تعرب عن 

نظام ، %44.2بنسبة  نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال حديث، من حيث امتالك داخل البنك
، %55.8بنسبة  يربط خمتلف وكاالت البنكاملوجود يف البنك لومات واالتصال تكنولوجيا املع

بنسبة  باملرونة يف نقل املعلومة بني خمتلف العاملنييتميز نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
إدارة البنك تستخدم املعلومات كقاعدة بيانية يف عملية صناعة القرارات وإحداث ، 48.8%

إدارة البنك تستخدم نظام التغذية الراجعة لتزويد العاملني ، %53.5بنسبة  التغيري يف البنك
إدارة ، %34.9بنسبة بالبيانات واملعلومات املتعلقة بدرجة كفاءة اخلدمة ومدى حتقيق األهداف 

بنسبة  البنك تقوم بدراسة وحتليل البيانات املرتبطة بالعمالء والسوق لدعم عملية حتديد األولويات
 ظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال املوجود مالئم للعمليات املصرفية داخل البنكن، 34.9%
يتم بصفة منتظمة حتديد وإيصال كل املعلومات املنتجة داخليا واليت تعترب مفيدة ، %55.8بنسبة 

يوجد اتصال جيد بني املصاحل ، %55.8بنسبة  لتحقيق أهداف البنك إىل األشخاص املعنيني
 %30.2و نسبة  %34.9، يف حني أن نسبة %58.1بنسبة  خللفية على مستوى البنكوا األمامية

يوجد نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يربط وكاالت لديهم درجة عدم موافقة على العبارة 
 .تعترب وسائل االتصال املوجودة كافيةوالعبارة  البنك بوكاالت البنوك األخرى
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 كنولوجيا املعلومات واالتصال يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة(: مدى تطور ت27اجلدول رقم )
 ال أدري غري موافق نوعا ما موافق العبارة الرقم

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
البنك ميتلك نظام تكنولوجيا املعلومات  6

 .واالتصال حديث
19 44.2 19 44.2 5 11.6 0 0 

ولوجيا املعلومات يوجد يف البنك نظام تكن 7
 .واالتصال يربط خمتلف وكاالت البنك

24 55.8 10 23.3 8 18.6 1 2.3 

يوجد نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال  8
 يربط وكاالت البنك بوكاالت البنوك األخرى

14 32.6 13 30.2 15 34.9 1 2.3 

يتميز نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال  9
 .ومة بني خمتلف العاملنيباملرونة يف نقل املعل

21 48.8 19 44.2 3 7 0 0 

تستخدم إدارة البنك املعلومات كقاعدة بيانية  10
يف عملية صناعة القرارات وإحداث التغيري يف 

 .البنك

23 53.5 14 32.6 4 9.3 2 4.7 

تستخدم إدارة البنك نظام التغذية الراجعة  11
تعلقة لتزويد العاملني بالبيانات واملعلومات امل

   .بدرجة كفاءة اخلدمة ومدى حتقيق األهداف

15 34.9 13 30.2 10 23.3 5 11.6 

تقوم إدارة البنك بدراسة وحتليل البيانات  12
املرتبطة بالعمالء والسوق لدعم عملية حتديد 

 .األولويات

15 34.9 19 44.2 8 18.6 1 2.3 

نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال املوجود  13
 .للعمليات املصرفية داخل البنكمالئم 

24 55.8 15 34.9 4 9.3 0 0 

 2.3 1 30.2 13 30.2 13 37.2 16 .تعترب وسائل االتصال املوجودة كافية 14
يتم بصفة منتظمة حتديد وإيصال كل املعلومات  15

املنتجة داخليا واليت تعترب مفيدة لتحقيق أهداف 
 .البنك إىل األشخاص املعنيني

24 55.8 12 27.9 6 14 1 2.3 

واخللفية  يوجد اتصال جيد بني املصاحل األمامية 16
 .على مستوى البنك

25 58.1 15 34.9 3 7 0 0 

 : نتائج تفريغ االستماراتاملصدر
 حيث تدل هذه النتائج على ما يلي:

  الوكاالت البنكية حمل  يتميز نوعا ما بالتطور يف نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصالوجود
 ؛الدراسة

  الوكاالت يف توفري نظام فعال لالتصال داخل  تكنولوجيا املعلومات واالتصاليساهم نظام
، وذلك بنقل املعلومات بصورة جيدة بني خمتلف أقسام هذه الوكاالت البنكية حمل الدراسة
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وبني فروعها، لكن بصورة متوسطة بني الوكاالت البنكية حمل الدراسة، وهذا ما يعرقل 
 ام العمليات املصرفية بني هذه الوكاالت؛سرعة إمت

 احلديثة، وذلك  تكنولوجيا املعلومات واالتصالتدعم تبين  الوكاالت البنكية حمل الدراسة
 لتسهيل العمل املصريف، لكن هذا الدمج أو التبين يكلفها استثمارات ضخمة؛

  املرتبطة بالعمالء  تحليل البياناتنوعا ما ب الوكاالت البنكية حمل الدراسةاهتمام إدارة
تطوير اخلدمات املصرفية املقدمة حسب متطلبات العمالء وبأقل  والسوق لدعم عملية

 تكلفة.

تكنولوجيا املعلومات نظام ومن أجل تطوير  الوكاالت البنكية حمل الدراسة وبالتايل على
ا املعلومات االهتمام أكثر بوجود موظفني ذوي خربة وكفاءة عالية يف جمال تكنولوجي واالتصال

واالتصال لتسهيل اختيار التكنولوجيا املناسبة، وتسريع عملية اعتمادها، وهذا ما يساهم يف القدرة 
لوكاالت ليف التحكم يف املخاطر النامجة عنها، أي أن كفاءة املوارد البشرية تعترب عامل مهم 

، لذلك جيب بذل االتصالتكنولوجيا املعلومات ويف جمال دمج وتطوير نظام  البنكية حمل الدراسة
 جمهودات من أجل حتقيق ذلك. 

 :املعلومات التسويقيةنظام  -3
املعلومات ميكن توضيح آراء إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة حول حمور نظام   

، وذلك من خالل التوزيع التكراري إلجاباهتم حول عبارات هذا احملور بالقيم املطلقة التسويقية
 (.28ية من خالل اجلدول رقم )والنسب املئو

 الوكاالت البنكية حمل الدراسةيف  املعلومات التسويقية(: نظام 28اجلدول رقم )
 ال أدري غري موافق نوعا ما موافق العبارة الرقم

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
 0 0 16.3 7 23.3 10 60.5 26 .معلومات تسويقييوجد يف  البنك نظام  17
 2.3 1 16.3 7 46.5 20 34.9 15 يتم االعتماد على القرارات اليت يتخذها هذا النظام. 18
يف تطوير اخلدمات  ةتسويقيالعلومات يساهم نظام امل 19

 املصرفية.
24 55.8 14 32.6 5 11.6 0 0 

 4.7 2 4.7 2 23.3 10 67.4 29 .نظام املعلومات التسويقيةتسعى إدارة البنك إىل تطوير  20
يعمل نظام املعلومات التسويقية وفقا للمعايري العاملية  21

 .املعتمدة يف البنوك األجنبية
14 32.6 15 34.9 10 23.3 4 9.3 

 : نتائج تفريغ االستماراتاملصدر
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( وجود اختالف كبري يف درجات املوافقة على 28يالحظ من خالل اجلدول رقم )
درجات املوافقة بالنسبة للعبارات اليت تعكس وجود عبارات احملور الثالث، حيث سجلت أعلى 

نظام معلومات تسويقي يف البنك وسعي إدارة البنك إىل تطوير هذا النظام وتطوير اخلدمات 
املصرفية من خالل هذا النظام، من جهة أخرى، كانت املوافقة متوسطة حول عمل هذا النظام 

جنبية، ومدى اعتماد البنك على القرارات اليت يتخذها وفقا للمعايري العاملية املعتمدة يف البنوك األ
 نظام املعلومات التسويقية، حيث توضح هذه النتائج ما يلي:

  لكن ال يتم االعتماد الوكاالت البنكية حمل الدراسةوجود نظام معلومات تسويقية يف ،
 البنوك على قرارات هذا النظام بشكل كبري، كما أنه ال يعمل وفقا للمعاير املعتمدة يف

 األجنبية؛ 

  سعي الوكاالت البنكية حمل الدراسة إىل تطوير نظام املعلومات التسويقية بغرض تطوير
خدماهتا املصرفية، وحتقيق الكفاءة والفعالية يف إجناز اخلدمات املصرفية املطلوبة، لتحقيق 

 رضا العميل وتلبية احتياجاته؛

 د األن النجاح املطلوب يف جمال نظام الوكاالت البنكية حمل الدراسة  م حتقق إىل ح
 املعلومات التسويقية. 

وبالتايل من الضروري دعم أنظمة املعلومات التسويقية وحتديثها، للحصول على معلومات 
صحيحة ودقيقة يف الوقت املناسب عن البيئة التسويقية، من أجل اختاذ القرارات املختلفة املناسبة 

اء الوكاالت البنكية، ودعم أنشطة حبوث التسويق وتوظيف اليت تساهم يف حتسني وتطوير أد
 نتائجها نما خيدم الوكاالت البنكية حمل الدراسة وتطويرها.

 :منط إدارة أعمال البنك -4 
ميكن توضيح توزيع إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة بالقيم املطلقة والنسب 

 (.29ارة أعمال البنك، من خالل اجلدول رقم )اخلاص بنمط إد املئوية حول عبارات احملور
( أن أغلبية إطارات الوكاالت البنكية حمل 29حيث يتضح من خالل اجلدول رقم )

جتري إدارة البنك  الدراسة يوافقون بدرجة كبرية على معظم عبارات احملور الرابع،  فقط العبارات
لبنك بإتباع تطبيق اجلودة الشاملة يلتزم ا دراسات مسحية للتعرف على حاجات ورغبات العمالء،

يتم إيصال املعلومات املتعلقة باألهداف التشغيلية إىل كل  يف تقدمي أفضل اخلدمات للعمالء،
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يتم حتديد الطريقة اليت يتم هبا الوصول إىل حتقيق أهداف البنك بصفة  ،البنك املستخدمني يف
لتحقيق أهداف البنك، األنظمة اإلدارية يف واضحة، هناك كفاية للموارد البشرية واملادية املخصصة 

، البنك متطورة، هناك مشاريع لتغيري طرق وقواعد عمل األنظمة اإلدارية املوجودة يف البنك
من قبل إطارات الوكاالت البنكية، وذلك بنسب وعلى  1سجلت درجة عدم موافقة متوسطة

 .%30.2، %41.9 ،%48.8 ،%51.2، %34.9، %41.9، %34.9التوايل: 
 يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة منط إدارة أعمال البنك(: 29اجلدول رقم )

 ال أدري غري موافق نوعا ما موافق العبارة الرقم
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

يقوم أعضاء من املديرية العامة أو اجلهوية  22
 بزيارات تفقدية للوكاالت.

33 76.7 9 20.9 1 2.3 0 0 

تنظر إدارة البنك باعتبار إىل مجيع الشكاوى  23
 الواردة من العمالء واملستفيدين من خدماهتا.

27 62.8 14 32.6 2 4.7 0 0 

يتابع البنك مشكالت العمالء ويتعامل بتفاعل  24
 معها.

32 74.4 7 16.3 3 7 1 2.3 

جتري إدارة البنك دراسات مسحية للتعرف  25
 ء.على حاجات ورغبات العمال

19 44.2 15 34.9 9 20.9 0 0 

 0 0 7 3 20.9 9 72.1 31 تركز إدارة البنك على رضا العميل. 26
 2.3 1 4.7 2 32.6 14 60.5 26 يلتزم البنك نمتطلبات اجلودة اليت يطلبها العمالء 27
يلتزم البنك بإتباع تطبيق اجلودة الشاملة يف  28

 تقدمي أفضل اخلدمات للعمالء.
21 48.8 18 41.9 4 9.3 0 0 

 4.7 2 7 3 32.6 14 55.8 24 يركز البنك أهدافه على التميز. 29
يساهم مسؤولو الوكاالت يف إعداد األهداف  30

 العامة للبنك.
22 51.2 14 32.6 7 16.3 0 0 

يتم إيصال املعلومات املتعلقة باألهداف  31
 التشغيلية إىل كل املستخدمني يف  البنك.

18 41.9 15 34.9 9 20.9 1 2.3 

يتم حتديد الطريقة اليت يتم هبا الوصول إىل  32
 حتقيق أهداف البنك بصفة واضحة.

14 32.6 22 51.2 6 14 1 2.3 

هناك كفاية للموارد البشرية واملادية املخصصة  33
 لتحقيق أهداف البنك.

9 20.9 21 48.8 10 23.3 3 7 

 0 0 20.9 9 41.9 18 37.2 16 األنظمة اإلدارية يف البنك متطورة. 34
هناك مشاريع لتغيري طرق وقواعد عمل  35

 األنظمة اإلدارية املوجودة يف البنك.
17 39.5 13 30.2 9 20.9 4 9.3 

 : نتائج تفريغ االستماراتاملصدر

                                                 

 عدم موافقة متوسطة= نوعا ما  1-
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 إن النتائج السابقة تدل على ما يلي:
التنسيق والتحكم يف قيام إدارة الوكاالت البنكية حمل الدراسة بعملية التخطيط والتنظيم و

 كافة املوارد اليت تسهل األعمال املصرفية، وذلك من أجل حتقيق األهداف الرئيسية هلا؛

املعلومات املتعلقة باألهداف التشغيلية  ال تقوم إدارة الوكاالت البنكية حمل الدراسة بإيصال
  هذه الوكاالت؛حتقيق أهداف ، األمر الذي يعرقل إىل كل املستخدمني

 الوكاالت البنكية حمل للموارد البشرية واملادية املخصصة لتحقيق أهداف  توافرهناك
الدراسة بشكل مقبول، الشيء الذي يؤثر بشكل نوعا ما إجيايب على عملية التطوير 

 والتغيري؛

 تركز إدارة الوكاالت البنكية حمل الدراسة على التميز يف تقدمي أفضل اخلدمات للعمالء
 ئهم؛ وجبودة عالية إلرضا

 غياب الدراسات املسحية يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة، وهذا ما جيعلها بعيدة عن
 التعرف على حاجيات عمالئها، وتطوير خدماهتا نما يتناسب وهذه احلاجيات؛    

 الوكاالت البنكية حمل الدراسة مسرية من قبل بنك اجلزائر، األمر الذي حيد من دور
 يف إحداث التطوير والتحديث والتغيري اإلجيايب يف هذه الوكاالت.  القيادات اإلدارية فيها

وبالتايل جيب على إدارة الوكاالت البنكية حمل الدراسة تعزيز وزيادة االهتمام أكثر بتطوير 
القدرات اإلدارية، من خالل التدريب والتأهيل اجليد، وضرورة مشاركة املوظفني يف إعداد 

عمليات صنع القرارات املتعلقة بسياسات ومهام ومشكالت هذه األهداف العامة للبنك ويف 
 الوكاالت، أي االعتماد على النمط اإلداري التشاركي.

 ثانيا: التأهيل التنظيمي:
سيتم يف هذا اجملال دراسة وحتديد توزيع إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة 

ة التنظيمية داخل الوكاالت، وقد كانت النتائج اخلاصة نمجموعة من االقتراحات اليت تعكس الثقاف
 (.30وفقا ملا يوضحه اجلدول رقم )
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 الوكاالت البنكية حمل الدراسة(: التأهيل التنظيمي يف 30اجلدول رقم )
 ال أدري غري موافق نوعا ما موافق العبارة الرقم

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
لى تشجيع مناخا تنظيميا تعمل إدارة البنك ع 36

حيفز على اإلبداع ويقبل التغيري والتطوير واملبادرة 
 والعمل اجلماعي.

22 51.2 12 27.9 7 16.3 2 4.7 

يوجد يف البنك هيكل تنظيمي حيدد بدقة  37
 العالقات التنظيمية اإلدارية املوجودة.

25 58.1 13 30.2 3 7 2 4.7 

من تدفق يتوفر البنك على هيكل تنظيمي يض 38
 املعلومات الضرورية إلدارة خمتلف نشاطاته.

25 58.1 16 37.2 1 2.3 1 2.3 

مستوى مركزية أو المركزية اهلياكل يتناسب مع  39
 طبيعة نشاطات البنك.

21 48.8 14 32.6 7 16.3 1 2.3 

يطبق البنك لكل نشاط مبدأ الفصل النظامي  40
 للمهام بني األفراد.

24 55.8 13 30.2 5 11.6 1 2.3 

تفوض إدارة البنك العديد من الصالحيات  41
 واملسؤوليات الالزمة لإلداريني

22 51.2 16 37.2 4 9.3 1 2.3 

تشجع إدارة البنك استخدام طرق القياس الكمي  42
لتحديد املشكالت اليت تواجه البنك و املسامهة يف 

 حلها.

12 27.9 18 41.9 10 23.3 3 7 

على نظام متكامل يضمن  تعتمد إدارة البنك 43
 الرقابة الوقائية والنهائية يف آن واحد.

27 62.8 13 30.2 3 7 0 0 

حترص إدارة البنك على تنمية الشعور الذايت  44
 باملسؤولية واعتماد الرقابة الذاتية من قبل العاملني

24 55.8 13 30.2 6 14 0 0 

تستخدم إدارة البنك معايري حمددة لتقومي اخلطط  45
 التحقق من قدرهتا على حتقيق أهدافها.و

13 30.2 23 53.5 5 11.6 2 4.7 

توظف إدارة البنك نتائج التقومي لتطوير وحتسني  46
 مستوى جودة خدماهتا.

20 46.5 12 27.9 8 18.6 3 7 

تلتزم إدارة البنك بطلب التغذية الراجعة على  47
اخلطة البنكية ومستوى حتقق األهداف من مجيع 

 ف.األطرا

17 39.5 15 34.9 5 11.6 6 14 

تسعى إدارة البنك لتوفري منا، تنظيمي مصريف  48
 يشجع على التميز يف األداء.

20 46.5 16 37.2 5 11.6 2 4.7 

تعترب إدارة البنك الكفاءة واجلودة أجزاء أساسية  49
 من ثقافتها التنظيمية.

23 53.5 13 30.2 6 14 1 2.3 

تحسني املستمر يف خمتلف تدعم إدارة البنك ال 50
 مستوياته.

26 60.5 12 27.9 4 9.3 1 2.3 

 : نتائج تفريغ االستماراتاملصدر
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يالحظ من خالل اجلدول أن أغلبية إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة يوافقون بنسب 
 متفاوتة على العبارات املتعلقة بالتأهيل التنظيمي، وهذا ما يدل على أن:

دد بدقة العالقات املوجودة يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة حت ةنظيميتالكل اياهل أن
تشجيع مناخا تنظيميا حيفز على ، كما تعمل نوعا ما على التنظيمية اإلدارية املوجودة

 ؛اإلبداع ويقبل التغيري والتطوير واملبادرة والعمل اجلماعي

 ،الشعور الذايت  وهذا ما ينمياملهام داخل الوكاالت البنكية حمل الدراسة حمددة بدقة
الرقابة الوقائية  ، ويعمل على ضمانباملسؤولية واعتماد الرقابة الذاتية من قبل العاملني

 ؛والنهائية يف آن واحد

 والتحقق  املوضوعة تستخدم معايري حمددة لتقومي اخلططالوكاالت البنكية حمل الدراسة ال
 .  تطوير وحتسني مستوى جودة خدماهتاقل ، وهذا ما يعرمن قدراهتا على حتقيق أهدافها

وبالتايل على الوكاالت البنكية حمل الدراسة أن تعمل على التحسني املستمر هلياكلها التنظيمية، 
وذلك بانفتاحها على البيئة اخلارجية للتعرف على خمتلف نقائص وسلبيات اهليكل احلايل والعمل 

صة لكل قسم، باإلضافة إىل تكييف خمتلف األقسام املستمر على إدماج األنظمة واملعدات املتخص
 مع الوضع احلايل، هبدف الوصول إىل هيكل مناسب لتغريات البيئة املصرفية.

 ثالثا: التأهيل الوظيفي:
سيتم عرض إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة حول عناصر التأهيل 

يف البنك، وظيفة فتح احلسابات البنكية،  الوظيفي، واليت تشمل السياسات واإلجراءات املوضوعة
، وظيفة  التجارة اخلارجية ، وظيفة متويلالقروض واألنترنت، وظيفة منح ستعمال البطاقات الدوليةا

 املصريف. وظيفة التسويق، الوساطة يف عمليات البورصة
 السياسات واإلجراءات املوضوعة يف البنك: -1

كاالت البنكية حمل الدراسة حول املتغريات اخلاصة ميكن توضيح توزيع إجابات إطارات الو
وذلك باستخدام التكرارات املطلقة والنسبية، يف  السياسات واإلجراءات املوضوعة يف البنك بعنصر

 (.31اجلدول رقم )
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  الوكاالت البنكية حمل الدراسة (: السياسات واإلجراءات املوضوعة يف31اجلدول رقم )
 ال أدري غري موافق وعا مان موافق العبارة الرقم

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
توجد لكل نشاط يف البنك سياسات  51

 وإجراءات مالئمة.
30 69.8 10 23.3 2 4.7 1 2.3 

توجد سياسات وإجراءات مالئمة جلميع  52
 العمليات يف البنك.

25 58.1 13 30.2 4 9.3 1 2.3 

راءات جد متطورة يف تعترب عملية وضع اإلج 53
 البنك.

15 34.9 16 37.2 11 25.6 1 2.3 

تعد اإلجراءات املوضوعة قابلة للتعديل بصفة  54
 سهلة.

15 34.9 17 39.5 6 14 5 11.6 

فعليا عمليات الرقابة املكتوبة إدارة البنك تطبق  55
يف املناشري الداخلية للبنك وفق اإلجراءات 

 املوضوعة.

29 67.4 10 23.3 2 4.7 2 4.7 

إجراءات تصحيحية مالئمة إدارة البنك تتخذ  56
يف الوقت املطلوب هبدف تصحيح األخطاء 

 املكتشفة.

29 67.4 9 20.9 4 9.3 1 2.3 

وضع آلية رقابية لكل نشاط تقوم إدارة البنك ب 57
 أو منتج جديد.

28 65.1 11 25.6 4 9.3 0 0 

 : نتائج تفريغ االستماراتاملصدر

ت اجلدول أعاله أن أغلبية إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة يوافقون تشري معطيا
تعترب عملية وضع اإلجراءات  ، يف حني حظيت العباراتبدرجة كبرية على معظم عبارات احملور

بدرجة عدم موافقة  تعد اإلجراءات املوضوعة قابلة للتعديل بصفة سهلة،وجد متطورة يف البنك، 
 على التوايل، حيث تشري هذه النتائج إىل ما يلي: % 39.5و  %37.2متوسطة وذلك بنسبة 

  وجود سياسات وإجراءات حتدد طريقة أداء كل نشاط داخل الوكاالت البنكية حمل
 الدراسة، لكنها ال تعترب متطورة مقارنة بالتغريات املصرفية اليت حتدث يف البيئة املصرفية؛

 راءات تعترب صعبة يف الوكاالت البنكية حمل عملية تغيري وتطوير هذه السياسات واإلج
 الدراسة، نظرا لتحكم بنك اجلزائر يف ذلك؛

  اهتمام إدارة الوكاالت البنكية حمل الدراسة بتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية، وحتديد
 أهداف الرقابة ومراجعة السياسات اهلامة للرقابة ووضع اإلجراءات املناسبة هلا.
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ضروري على الوكاالت البنكية حمل الدراسة متابعة األنشطة بصفة مستمرة، والتأكد وبالتايل من ال
من تطبيق األنظمة وإتباع السياسات واإلجراءات يف مجيع إدارات هذه الوكاالت هبدف التقليل 

 من املخاطر وضمان حتقيق أهداف البنك.
 وظيفة فتح احلسابات البنكية: -2

ابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة بالقيم ( توزيع إج32يوضح اجلدول رقم )
املطلقة والتكرارات النسبية حول العبارات اليت تشري إىل مدى تطور وظيفة فتح احلسابات البنكية 

 يف الوكاالت البنكية.
 الوكاالت البنكية حمل الدراسة(: وظيفة فتح احلسابات البنكية يف 32اجلدول رقم )

 ال أدري غري موافق وعا مان موافق العبارة الرقم
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 0 0 7 3 32.6 14 60.5 26 .قل وقت ممكنأتستغرق عملية فتح احلساب  58
يتحصل العميل على دفتر الشيكات يف أقل   59

 .مدة ممكنة
10 23.3 11 25.6 22 51.2 0 0 

 0 0 11.6 5 30.2 13 58.1 25 .وسائل الدفع حموسبة بدرجة كبرية  60
 0 0 34.9 15 51.2 23 11.6 5 .تستعمل البطاقات البنكية بدرجة كبرية 61

 : نتائج تفريغ االستماراتاملصدر
 يالحظ من خالل اجلدول ما يلي:

أن أغلبية إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة يوافقون بدرجة عالية على أن عملية فتح  -أ
، وأن وسائل الدفع حموسبة بدرجة كبرية %60.5ستغرق أقل مدة ممكنة بنسبة احلسابات البنكية ت

 ؛%58.1بنسبة 
العميل على دفتر لديهم عدم موافقة حول العبارة املتعلقة حبصول  %51.2يف حني أن  -ب

 .تستعمل البطاقات البنكية بدرجة كبرية ، والعبارةالشيكات يف أقل مدة ممكنة
 ه تدل على ما يلي: وهذه النتائج املبينة أعال

  يتم فتح احلسابات البنكية بكل سرعة يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة، مما يسهل نوعا ما
للعميل إجراء خمتلف عملياته املصرفية، وميثل تسليم دفتر الشيكات يف الوقت املناسب 

وعان عائقا أمام العميل للقيام بنشاطه، حيث يستغرق تسليم هذا الدفتر كأقصى حد أسب
 أو ثالثة أسابيع يف معظم الوكاالت البنكية حمل الدراسة؛
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  لقد خطت الوكاالت البنكية حمل الدراسة خطوات ال بأس هبا يف جمال حوسبة وسائل
( الصادرة CIBالدفع وبتكاليف باهظة، وهذا ما نالحظه يف البطاقات البنكية اإللكترونية)

الكالسيكية، البطاقة الذهبية، بطاقة مت  من خمتلف الوكاالت نمختلف أنواعها )البطاقة
TEM  وبطاقة اللؤلؤة يف سوسييت جينريال اجلزائرSGA باإلضافة إىل البطاقة البنكية ،)

بالتنيوم  )بنك  VISA )الكالسيكية والذهبية، وبطاقة ماستر كارد و VISAالدولية 
 اخلليج اجلزائر((؛  

 إللكترونية من ربح الوقت والسهولة، إال أن هناك رغم املزايا اليت متنحها البطاقات البنكية ا
ضعف يف االستفادة من هذه املزايا من قبل عمالء الوكاالت البنكية حمل الدراسة، وهذا 

 راجع لنقص الوعي الثقايف املصريف واملايل لدى هؤالء العمالء. 
سابات بكل جيب على الوكاالت البنكية حمل الدراسة أن تعمل على تبسيط إجراءات فتح احل

أنواعها، وتوفري إمكانية فتح احلسابات البنكية عرب االنترنت، مع مراعاة متطلبات السالمة املصرفية 
وضوابط مكافحة غسيل األموال عند عمليات فتح احلسابات، ومنح دفاتر الشيكات يف مدة 

جاته الفعلية، قصرية، وأن تراعي تناسب عدد أوراق الدفتر الواحد مع طبيعة نشاط العميل واحتيا
 باإلضافة إىل ضرورة التوعية فيما خيص استخدام البطاقات البنكية االلكترونية.  

 استعمال البطاقات الدولية واألنترنت: -3
ميكن إبراز التوزيع التكراري بالقيم املطلقة والنسب املئوية إلجابات إطارات الوكاالت 

واألنترنت من خالل اجلدول رقم  بطاقات الدوليةاستعمال الالبنكية حمل الدراسة املتعلقة نمحور 
 (، الذي يوضح ما يلي:33)
أن أغلبية إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة يوافقون بنسب متفاوتة على عبارات احملور  -أ

البنوك  الثالث، واليت تعرب عن مدى استعمال البطاقات الدولية واألنترنت، من حيث ارتباط
نها فيما خيص املوزعات اآللية بالشكل الذي يتيح استخدام البطاقات الصادرة من اجلزائرية فيما بي

وجود بريد إلكتروين بني البنوك وفروعها ، %67.4بنسبة  أي منها يف هذه املوزعات املشتركة
، وجود شبكة مرتبطة لتبادل املعلومات واملعطيات بني البنوك %51.2بنسبة  وبني البنوك األخرى

، %44.2بنسبة  نترنت(، اهتمام إدارة البنك باجلودة اإللكترونية )األ%65.1ر بنسبة بنك اجلزائو
، أضاف التعامل %86بنسبة  لكترونية(تتم عمليات التحويل، التحصيل واخلصم آليا )املقاصة اإل

، أضاف التعامل باملقاصة اإللكترونية تدعيم دور %95.3بنسبة  باملقاصة اإللكترونية سرعة األداء
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، تتم %79.1بنسبة  ، املوقع اإللكتروين للبنك موقع معلومايت%55.8بنسبة  رقابة البنكيةال
، تتم عمليات السحب والدفع عن طريق %60.5بنسبة  عمليات السحب والدفع إلكترونيا

 ؛%83.7بنسبة  الشيكات
الدولية  يتم التعامل بالبطاقة لديهم درجة عدم موافقة حول العبارة 46.5%يف حني أن نسبة  -ب

VISA زيادة قد أضاف لتعامل باملقاصة اإللكترونية ال يعتربون أن ا %72.1، وحوايل منهم
، وهذا يدل على نقص املوقع اإللكتروين للبنك موقع تباديلال يعتربون أن  %55.8، ونسبة الثقة

 ولوجيا.يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة، لنقص وعي العمالء هبذه التكن التعامل اإللكتروين
 الوكاالت البنكية حمل الدراسة (: استعمال البطاقات الدولية واألنترنت يف33اجلدول رقم )

 ال أدري غري موافق نوعا ما موافق العبارة الرقم
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 VISA. 16 37.2 5 11.6 20 46.5 2 4.7يتم التعامل بالبطاقة الدولية  62
نوك اجلزائرية مرتبطة فيما بينها فيما خيص الب 63

املوزعات اآللية بالشكل الذي يتيح استخدام 
البطاقات الصادرة من أي منها يف هذه 

 املوزعات املشتركة.

29 67.4 4 9.3 8 18.6 2 4.7 

يوجد بريد إلكتروين بني البنوك وفروعها وبني  64
 البنوك األخرى.

22 51.2 10 23.3 9 20.9 2 4.7 

توجد شبكة مرتبطة لتبادل املعلومات  65
 واملعطيات بني البنوك و بنك اجلزائر.

28 65.1 11 25.6 3 7 1 2.3 

 2.3 1 16.3 7 37.2 16 44.2 19 هتتم إدارة البنك باجلودة اإللكترونية )األنترنت( 66
تتم عمليات التحويل، التحصيل واخلصم آليا  67

 )املقاصة اإللكترونية(.
37 86 5 11.6 1 2.3 0 0 

أضاف التعامل باملقاصة اإللكترونية سرعة   68
 .األداء

41 95.3 0 0 2 4.7 0 0 

 0 0 72.1 31 0 0 27.9 12  أضاف التعامل باملقاصة اإللكترونية زيادة الثقة 69
أضاف التعامل باملقاصة اإللكترونية تدعيم دور  70

 .الرقابة البنكية
24 55.8 0 0 19 44.2 0 0 

 0 0 55.8 24 0 0 44.2 19 .ملوقع اإللكتروين للبنك موقع تباديلا 71
 0 0 20.9 9 0 0 79.1 34 .املوقع اإللكتروين للبنك موقع معلومايت 72
 0 0 39.5 17 0 0 60.5 26  .تتم عمليات السحب والدفع إلكترونيا 73
تتم عمليات السحب والدفع عن طريق  74

 .الشيكات
36 83.7 0 0 7 16.3 0 0 

 : نتائج تفريغ االستماراتاملصدر
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 إن النتائج السابقة تدل على ما يلي:
  عدم تعامل معظم الوكاالت البنكية حمل الدراسة بالبطاقة البنكية الدوليةVISA جيعل ،

العمالء يغريون البنوك املستوطنني فيها توفريا هلذه اخلدمة، باإلضافة كما سبق ذكره أنه ال 
ت البنكية االلكترونية بدرجة عالية جعل أغلبية عمليات السحب يتم التعامل بالبطاقا

 والدفع تتم عن طريق الشيكات؛

  أن الوكاالت البنكية حمل الدراسة مرتبطة فيما بينها باتفاقيات تتيح استخدام البطاقات
الصادرة من أي منها يف املوزعات األلية لألوراق النقدية املشتركة، حيث أن كل املوزعات 

 ؛ SATIMة هلذه الوكاالت مرتبطة ببعضها البعض ونمؤسسة اآللي

  بريد إلكتروين بني البنوك وفروعها وبني البنوك األخرىأن األنترنت أدت إىل وجود ،
لتبادل املعلومات حول العمالء، لكن ليس بالشكل الذي يسهل العمل املصريف بينها، 

دل املعلومات واملعطيات بني توجد شبكة مرتبطة لتباحمدودة، كما  حيث أن املعلومات
 بنك اجلزائر؛ والوكاالت البنكية حمل الدراسة 

  تتم تسوية املدفوعات املصرفية عن طريق نظام التسوية اإلمجالية وبالوقت احلقيقي يف مجيع
الوكاالت البنكية حمل الدراسة، ضمن خدمات املقاصة اإللكترونية بطريقة آمنة وبسهولة 

وعات يف نفس اليوم، وهذا ما يدعم الرقابة البنكية يف هذه وبسرعة، حيث تتم املدف
 الوكاالت؛

  أن الوكاالت البنكية حمل الدراسة متتلك مواقع إلكترونية معلوماتية توفر احلد األدىن من
 النشاط املصريف اإللكتروين )تقدمي املعلومات حول الربامج واملنتجات واخلدمات املصرفية(.

كية حمل الدراسة االهتمام أكثر باألنترنت والعمل اإللكتروين وتوسيع لذلك على الوكاالت البن
 التعامل بالبطاقات البنكية اإللكترونية والدولية، الستقطاب شرحية أوسع من العمالء.  

 وظيفة منح القروض: -4
ميكن تبيني التوزيع التكراري بالقيم املطلقة والنسب املئوية إلجابات إطارات الوكاالت 

 ة حمل الدراسة املتعلقة هبذا احملور كما يلي:البنكي
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 الوكاالت البنكية حمل الدراسة(: وظيفة منح القروض يف 34اجلدول رقم )
 ال أدري غري موافق نوعا ما موافق العبارة الرقم

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
أقل  تستغرق عملية دراسة ملفات القروض 75

 .وقت ممكن
17 39.5 13 30.2 13 30.2 0 0 

 0 0 41.9 18 0 0 58.1 25 .آليا تتم عملية قرار منح القرض 76
 0 0 48.8 21 0 0 51.2 22 .يدويا تتم عملية قرار منح القرض 77
 0 0 11.6 5 0 0 88.4 38 البنوك تقوم نمتابعة للقروض املمنوحة. 78
تلتزم البنوك بنسبة كفاية رأس املال احملددة بـ  79

 .IIIمن قبل جلنة بازل  08%≥
28 65.1 10 23.3 5 11.6 0 0 

 14 6 20.9 9 30.2 13 34.9 15 هناك توريق للقروض. 80
 0 0 58.1 25 0 0 41.9 18 .يتعامل البنك بكل أنواع القروض 81

 : نتائج تفريغ االستماراتاملصدر

 يالحظ من خالل اجلدول ما يلي:
، وأن آلياتتم عملية قرار منح القرض ة حمل الدراسة على أن يوافق إطارات الوكاالت البنكي -أ

البنوك تلتزم بنسبة كفاية رأس املال احملددة بـ ، وأن البنوك تقوم نمتابعة للقروض املمنوحة
 على التوايل؛ %65.1، %88.4، %58.1، وذلك بنسبة III بازل جلنة قبل من 08%≥
االت البنكية على العبارات املتعلقة بالوقت سجلت درجة عدم موافقة من قبل إطارات الوك -ب

 تتم عملية قرار منح القرض يدويا، %60.4الذي يستغرقه دراسة ملفات القروض املمنوحة بنسبة 
 .%58.1، التعامل بكل أنواع القروض بنسبة %48.8بنسبة 

 إن النتائج السابقة تدل على ما يلي:
 القرارات اليدوية يف عملية منح القروض،  معظم الوكاالت البنكية حمل الدراسة تعتمد على

وهذا ما جيعل دراسة امللفات تستغرق وقت طويل يف بعض الوكاالت البنكية حمل الدراسة 
 خاصة الوكاالت العمومية؛

  نتيجة لتخصص بعض الوكاالت البنكية حمل الدراسة يف متويل جماالت حمددة من قبل بنك
روض )االستغالل واالستثمار واالستهالك(، وهو ما اجلزائر، جيعلها ال تقدم كل أنواع الق

 حيد من استقطاب عمالء خمتلفني؛

  أن الوكاالت البنكية حمل الدراسة ال تتعامل بالتوريق للقروض وذلك لعدم وجود بورصة
 ؛عملية رهن للقروض املصرفية من قبل مؤسسة الرهن العقاريحقيقة، حيث يوجد 
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 ت اجلزائرية التفاقية بازل  م تتم مسايرة واضحة من التنظيماIوبازل ،II كذلك األمر ،
، ولكن شبه مسايرة يف املضمون ويف األجل، وذلك برفع النسبة اإلمجالية IIIبالنسبة لبازل 

لكفاية رأس املال، ولكن ليس إىل احلد الذي وضعته االتفاقية، إضافة إىل إجبار البنوك على 
 ري دون الطويل.وضع نسبة سيولة ومراقبتها يف األجل القص

لذلك ومن خالل ما سبق ينبغي على الوكاالت البنكية حمل الدراسة أن تعمل على توسيع منح 
 القروض وتطوير التقنيات العملية ملنح القروض، أي أن جتعل من القروض تتميز باملرونة. 

 وظيفة متويل التجارة اخلارجية: -5
كية حمل الدراسة بالقيم املطلقة والنسب ميكن توضيح توزيع إجابات إطارات الوكاالت البن

 (.35التجارة اخلارجية يف اجلدول رقم ) املئوية حول عبارات احملور اخلاص بوظيفة متويل
 يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة وظيفة متويل التجارة اخلارجية(: 35اجلدول رقم )

 ال أدري غري موافق نوعا ما موافق العبارة الرقم
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

الطابع الغالب على تسوية عمليات التجارة  82
 .االعتماد املستندي هو اخلارجية

28 65.1 0 0 15 34.9 0 0 

الطابع الغالب على تسوية عمليات التجارة  83
 .التسليم املستندي هو اخلارجية

29 67.4 0 0 14 32.6 0 0 

ليات التجارة الطابع الغالب على تسوية عم 84
 .التبادل احلر هو اخلارجية

1 2.3 0 0 42 97.7 0 0 

تستغرق عملية تسوية عمليات التجارة  85
 .اخلارجية مدة قصرية

19 44.2 9 20.9 15 34.9 0 0 

 : نتائج تفريغ االستماراتاملصدر

يالحظ من خالل اجلدول، أن أغلبية إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة يوافقون 
 الطابع الغالب على تسوية عمليات التجارة اخلارجية هو االعتماد املستنديرجة عالية على أن بد

 الطابع الغالب على تسوية عمليات التجارة اخلارجية هو التسليم املستندي، %65.1بنسبة
الطابع الغالب  من هؤالء اإلطارات كانت إجاباهتم على العبارة %97.7 ، أما نسبة%67.4بنسبة

تستغرق بعدم املوافقة، وكذلك العبارة  سوية عمليات التجارة اخلارجية هو التبادل احلرعلى ت
 ، وهذا يدل على أن: %55.8بنسبة  عملية تسوية عمليات التجارة اخلارجية مدة قصرية

 حيث أن االعتماد والتسليمتسوية عمليات التجارة اخلارجية ال تتم جبميع الصيغ ، 
، وذلك لتميزمها الوكاالت البنكية حمل الدراسةلغالبان يف مجيع املستندي مها الطابعان ا
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معظم الوكاالت، خاصة العمومية  قصرية يفالتسوية ال تعترب مدة باألمان والثقة، كما أن 
 منها؛

  تضمن للعميل القيام بتوطني عمليات التجارة  الوكاالت البنكية حمل الدراسةهناك بعض
اجلزائر،  BNP PARISBAS، البنك العريب، CPAبنك  اخلارجية عن طريق األنترنت مثل

، ترست بنك، وغريها، وهذا ما يسهل نوعا ما هذه SGAسوسييت جينريال اجلزائر 
  العملية. 

من خالل ما سبق يتضح أنه من الضروري على الوكاالت البنكية حمل الدراسة، التعامل جبميع 
 اءات تسوية عمليات التجارة اخلارجية.صيغ متويل التجارة اخلارجية، وتسريع وتسهيل إجر

 :الوساطة يف عمليات البورصةوظيفة  -6
( توزيع إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة بالقيم 36يوضح اجلدول رقم )

املطلقة والتكرارات النسبية حول العبارات اليت تشري إىل مدى تعامل الوكاالت البنكية بالوساطة 
 املالية.

 الوكاالت البنكية حمل الدراسةيف  الوساطة يف عمليات البورصة(: وظيفة 36قم )اجلدول ر
 ال أدري غري موافق نوعا ما موافق العبارة الرقم

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
 4.7 2 4.7 2 20.9 9 69.8 30 يتم االكتتاب يف األسهم والسندات. 86
 14 6 41.9 18 9.3 4 34.9 15 لية.البنك يتعامل بالوساطة املا 87
 23.3 10 37.2 16 32.6 14 7 3 يتعامل البنك باملشتقات. 88
 23.3 10 46.5 20 11.6 5 18.6 8 يتعامل البنك بالعقود املستقبلية. 89
 18.6 8 20.9 9 16.3 7 44.2 19 يتعامل البنك بعقود االستثمار. 90
 23.3 10 41.9 18 16.3 7 18.6 8 يتعامل البنك بعقود اخليار. 91
 14 6 34.9 15 16.3 7 34.9 15 يتعامل البنك نمقايضة األوراق املالية. 92
 23.3 10 39.5 17 16.3 7 20.9 9 يتعامل البنك باملبادالت. 93
للبنك هياكل متخصصة يف عملية الوساطة  94

 املالية.
22 51.2 11 25.6 8 18.6 2 4.7 

 مارات: نتائج تفريغ االستاملصدر
تشري معطيات اجلدول أن إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة تتوزع على 
درجات املوافقة احملددة بنسب خمتلفة، حيث يالحظ أن بعضهم يوافق بدرجة كبرية على االكتتاب 

لديهم درجة عدم موافقة متوسطة، بينما   %20.9، و%69.8يف األسهم والسندات بنسبة 
م موافقة كبرية لدى أغلبية إطارات الوكاالت البنكية حول تعامل البنك نالحظ درجة عد
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، %46.5املستقبلية بنسبة  ، بالعقود%37.2، باملشتقات بنسبة %41.9املالية بنسبة  بالوساطة
املالية بنسبة  األوراق ، نمقايضة%41.9اخليار بنسبة  ، بعقود%20.9االستثمار بنسبة  بعقود
  %44.2ونسبة  %51.2، يف حني أن نسبة %39.5املستقبل بنسبة  قودوع ، باملبادالت34.9%

، للبنك هياكل متخصصة يف عملية الوساطة املاليةلديهم درجة موافقة متوسطة حول العبارة أن 
   ، وهذه النتائج تدل على ما يلي:يتعامل البنك بعقود االستثماروالعبارة 
 شركات املدرجة يف البورصة واليت تقدر عدم وجود بورصة حقيقية يف اجلزائر، وقلة ال

خبمس شركات فقط )صيدال، أليانس للتأمينات، بيوفارم، أن أسي أرويبة، م. ت. ف 
األوراسي( وسيتم الحقا إدراج شركة اإلمسنت عني الكبرية، أدى إىل ضعف تعامل 

 الوكاالت البنكية حمل الدراسة بالوساطة املالية؛

 متتلك هياكل متخصصة يف عمليات البورصة أي تسيري  الوكاالت البنكية حمل الدراسة
احملافظ املالية للعمالء مقابل عموالت، لكن ال تقوم بالدور احلقيقي هلا، لعدم وجود 
بورصة حقيقية كما سبق ذكره، فالوكاالت البنكية تقوم بدرجة أوىل بالتعامل باألدوات 

ط، ألهنا مضمونة وقليلة املخاطر، يف املالية األساسية أي االكتتاب يف األسهم والسندات فق
حني التعامل باألدوات املالية املشتقة نمختلف أنواعها )العقود املستقبلية، عقود االستثمار، 
عقود اخليار، املبادالت( ضعيف جدا، ويكاد يكون منعدم فقط يف البنوك اخلاصة جند 

 بنوك األجنبية؛هناك تعامل باملشتقات املالية لكن ليس بالشكل املوجود يف ال

 .تقوم الوكاالت البنكية حمل الدراسة نوعا ما بعملية مقايضة األوراق املالية 

وبالتايل جيب تفعيل بورصة اجلزائر بالشكل الذي ميكن الوكاالت البنكية حمل الدراسة من التعامل 
طة لتفادي بالوساطة املالية نمعناها احلقيقي، وباملشتقات املالية بشكل خاص، لكن مع أخذ احلي

خماطر هذه املشتقات، األمر الذي سيعمل على تطوير وحتديث العمل املصريف يف هذه الوكاالت، 
 ومواكبة البنوك األجنبية.

 املصريف: وظيفة التسويق -7
ميكن توضيح آراء إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة حول حمور وظيفة التسويق 

اري إلجاباهتم حول عبارات هذا احملور بالقيم املطلقة املصريف، وذلك من خالل التوزيع التكر
 (.37والنسب املئوية، من خالل اجلدول رقم )
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 الوكاالت البنكية حمل الدراسةاملصريف يف  وظيفة التسويق(: 37اجلدول رقم )
 ال أدري غري موافق نوعا ما موافق العبارة الرقم

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
 4.7 2 9.3 4 18.6 8 67.4 29 يوجد يف البنك عمليات لتسعري اخلدمات. 95
هناك تطبيق مفهوم اختبار السوق للخدمات  96

 اجلديدة املقترحة قبل تقدميها بشكل هنائي.
15 34.9 16 37.2 6 14 6 14 

 2.3 1 9.3 4 37.2 16 51.2 22 هناك سياسات للتوزيع و الترويج. 97
ستوى وظيفة البحث هناك جتديد على م 98

 والتطوير.
23 53.5 10 23.3 8 18.6 2 4.7 

تتم الرقابة على اإلنفاق على التطوير  99
 والتحديث كما ونوعا.

24 55.8 10 23.3 5 11.6 4 9.3 

 : نتائج تفريغ االستماراتاملصدر
يتضح من خالل اجلدول أن أغلبية إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة يوافقون بنسب 
متفاوتة على معظم عبارات احملور السابع، واليت تعرب عن وظيفة التسويق يف الوكاالت البنكية حمل 

سياسات للتوزيع  وجود، %67.4بنسبة  وجود عمليات لتسعري اخلدماتالدراسة، من حيث 
، تتم %53.5بنسبة  ، هناك جتديد على مستوى وظيفة البحث والتطوير%51.2بنسبة  والترويج
، يف حني أن نسبة %55.8بنسبة  على اإلنفاق على التطوير والتحديث كما ونوعاالرقابة 
تطبيق مفهوم اختبار السوق من هؤالء اإلطارات لديهم درجة عدم موافقة حول عبارة  51.2%

 ، وهذه النتائج تدل على ما يلي:للخدمات اجلديدة املقترحة قبل تقدميها بشكل هنائي
 دراسة تقوم نوعا ما بوظيفة التسويق املصريف، أين يتم إدارة أن الوكاالت البنكية حمل ال

ومعرفة الطريقة املثلى للتعامل مع كافة أنشطة التسويق املصريف، اليت تشمل عملية التخطيط 
للتسويق وتسعري اخلدمات املختلفة بعد موافقة بنك اجلزائر، والترويج هلا عن طريق القيام 

وبعدها القيام بعملية توزيع أو تقدمي هذه اخلدمات للعمالء باحلمالت اإلشهارية والدعائية، 
 على مستوى الوكاالت البنكية؛

 باختبار هلذه خلدمات اجلديدة املقترحة الوكاالت البنكية حمل الدراسة ال تقوم يف حالة ا
، وهذا ما جيعلها غري قادرة على قبل تقدميها بشكل هنائياخلدمات يف السوق املصرفية 

 مدى تقبل وإقبال العمالء هلذه اخلدمات؛احلكم على 

   ال يأخذ البحث والتطوير موقع استراتيجي يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة، وهذا ما
جيعلها ال حترص على اكتشاف وتعزيز املعرفة وتوليد األفكار واملفاهيم اجلديدة، وتطوير 
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اعدة من العمالء، وحتسني وإبداع اخلدمات اجلديدة والتنويع فيها لتلبية رغبات أكرب ق
جودة اخلدمات احلالية املطلوبة يف السوق املصرفية، وبالتايل ال جيعلها ختصص ميزانية كبرية 

 للبحث والتطوير  ملواكبة املستجدات املصرفية والوقوف يف وجه املنافسة املصرفية.

والتحسني والبحث  ومنه ونظر للدور الكبري الذي يلعبه التسويق املصريف كقوة دافعة لإلبداع
والتطوير واالمتياز، نما يكفل تقدمي اخلدمات املصرفية ألكرب عدد من العمالء بسهولة وكفاءة 
وفعالية، جيب على الوكاالت البنكية حمل الدراسة لضمان استمراريتها وجناحها يف السوق املصرفية 

 لتطوير.وحتقيق ميزة تنافسية، االهتمام أكثر بالتسويق املصريف وبالبحث وا

 رابعا: التأهيل البشري:
سيتم يف هذا اجملال دراسة وحتديد توزيع إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة 

سياسات  اخلاصة نمجموعة من االقتراحات املتعلقة بتأهيل املوارد البشرية بالوكاالت، وقد مشلت
 . والتقييم وتطوير املوارد البشرية سياسات التحفيز، والتوظيف والتكوين وترقية املوارد البشرية

 : وترقية املوارد البشرية سياسات التوظيف والتكوين -1
ميكن توضيح توزيع إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة حول املتغريات اخلاصة 

وذلك باستخدام التكرارات املطلقة  سياسات التوظيف والتكوين وترقية املوارد البشرية بعنصر
 (.38نسبية يف اجلدول رقم )وال
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 الوكاالت البنكية حمل الدراسةيف  التكوين وترقية املوارد البشريةوسياسات التوظيف (: 38اجلدول رقم )
 ال أدري غري موافق نوعا ما موافق العبارة الرقم

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
وصف توجد عملية رمسية أو غري رمسية ل 100

 مناصب العمل حتدد املهام املالئمة لكل منصب
23 53.5 14 32.6 4 9.3 2 4.7 

تعد عملية وصف مناصب العمل واضحة يف  101
 .البنك الذي تشتغلون فيه

27 62.8 13 30.2 2 4.7 1 2.3 

 2.3 1 11.6 5 39.5 17 46.5 20 التخصص يف الوظائف دقيق 102
الكفاءات املطلوبة يتم حتليل القدرات املعرفية و 103

إلجناز املهام املتعلقة بكل منصب عمل حتليال 
      . جيدا

15 34.9 20 46.5 6 14 2 4.7 

سياسات وإجراءات التوظيف حمددة بصفة  104
 .واضحة

22 51.2 14 32.6 5 11.6 2 4.7 

خيضع أفراد البنك إىل حركية أي تغيري أماكن  105
 .أو مناصب العمل

23 53.5 15 34.9 5 11.6 0 0 

توجد سياسات وإجراءات للتكوين وترقية  106
 .ومكافأة األفراد

20 46.5 19 44.2 4 9.3 0 0 

تضع إدارة البنك سياسات التحفيز املادي  107
مراعية يف ذلك عدالتها وقدرهتا على تلبية 
احتياجات وتوقعات العاملني وحتقيق رضاهم 

 .الوظيفي

16 37.2 16 37.2 9 20.9 2 4.7 

 0 0 11.6 5 58.1 25 30.2 13 .تعترب سياسة التكوين يف البنك كافية 108
توفر إدارة البنك برامج تدريبية معتمدة قادرة  109

على تلبية احتياجات العاملني، خاصة يف حالة 
 .ظهور خدمات مصرفية جديدة

21 48.8 21 48.8 1 2.3 0 0 

تطمح السياسات واإلجراءات املوضوعة إىل  110
 .وتثمني األفراد األكفاء والثقات ترقية

18 41.9 20 46.5 3 7 2 4.7 

من أجل حتفيز األفراد وترقيتهم، تعطى األولوية  111
 .إىل اإلعالن عن املناصب اجلديدة داخل البنك

20 46.5 15 34.9 5 11.6 3 7 

ُيعلم األفراد املوظفون اجلدد عن األداء املنتظر  112
 .منهم من طرف مسؤوليهم

22 51.2 17 39.5 4 9.3 0 0 

ينظم املسؤولون بصفة دورية اجتماعات مع  113
 .املستخدمني لتقييم أدائهم واقتراح حتسينات

18 41.9 18 41.9 7 16.3 0 0 

تتحدد معايري الترقية والرفع من األجر بصفة  114
واضحة، حيث أن كل فرد يعرف ما ينتظر منه 

 .مسؤولوه حتقيقه قبل ترقيته

15 34.9 17 39.5 10 23.3 1 2.3 

 : نتائج تفريغ االستماراتاملصدر
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 تشري معطيات اجلدول إىل أن:
د عملية رمسية أو غري رمسية ووجيوافق أغلبية إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة على  -أ

تعد عملية وصف ، %53.5بنسبة  لوصف مناصب العمل حتدد املهام املالئمة لكل منصب
 التخصص يف الوظائف دقيق، %62.8بنسبة  حة يف البنك الذي تشتغلون فيهمناصب العمل واض

خيضع أفراد ، %51.2بنسبة  سياسات وإجراءات التوظيف حمددة بصفة واضحة، %46.5بنسبة 
توجد سياسات وإجراءات ، %53.5بنسبة  البنك إىل حركية أي تغيري أماكن أو مناصب العمل

من أجل حتفيز األفراد وترقيتهم، تعطى األولوية ، %46.5سبة بن للتكوين وترقية ومكافأة األفراد
ُ %46.5بنسبة  إىل اإلعالن عن املناصب اجلديدة داخل البنك يعلم األفراد املوظفون اجلدد عن ،

 ؛%51.2بنسبة  األداء املنتظر منهم من طرف مسؤوليهم
يما خيص العبارات سجلت درجة عدم موافقة متوسطة من قبل إطارات الوكاالت البنكية، ف -ب

 يتم حتليل القدرات املعرفية والكفاءات املطلوبة إلجناز املهام املتعلقة بكل منصب عمل حتليال جيدا
تضع إدارة البنك سياسات التحفيز املادي مراعية يف ذلك عدالتها وقدرهتا على ، %46.5بنسبة 

تعترب سياسة التكوين ، %37.2بنسبة تلبية احتياجات وتوقعات العاملني وحتقيق رضاهم الوظيفي 
توفر إدارة البنك برامج تدريبية معتمدة قادرة على تلبية ، %58.1بنسبة  يف البنك كافية

تطمح  ،%48.8بنسبة  احتياجات العاملني، خاصة يف حالة ظهور خدمات مصرفية جديدة
ينظم ، %46.5ة بنسب السياسات واإلجراءات املوضوعة إىل ترقية وتثمني األفراد األكفاء والثقات

بنسبة  املسؤولون بصفة دورية اجتماعات مع املستخدمني لتقييم أدائهم واقتراح حتسينات
تتحدد معايري الترقية والرفع من األجر بصفة واضحة، حيث أن كل فرد يعرف ما ينتظر ، 41.9%

  .  %39.5بنسبة  منه مسؤولوه حتقيقه قبل ترقيته
 إن هذه النتائج تدل على ما يلي:

 ن شروط التوظيف مضبوطة وواضحة يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة، حيث يتم أ
توصيف كل وظيفة من الوظائف املوجودة يف هذه الوكاالت، من حيث واجباهتا 
ومسؤولياهتا ومتطلباهتا والشروط اليت جيب أن تتوفر يف من يشغلها، وهذا ما يساعد على 

 د االحتياجات الدقيقة من املوارد البشرية؛اختيار وتعيني األفراد، ويساهم يف حتدي

   توفر الوكاالت البنكية حمل الدراسة التدريب والتكوين ملوظفيها من أجل تزويدهم
باملعلومات واخلربات واملهارات الالزمة ألداء أعماهلم بفعالية، حيث هناك برامج تدريب 
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كساب العاملني املهارات للعاملني اجلدد والتدريب أثناء العمل أو جتديد املعلومات إل
اجلديدة يف جمال ختصصهم، أو إعادة تدريبهم لشغل مناصب ووظائف أعلى، لكن هذا 
التدريب ال يعترب ذو جدوى وفعالية لعدم كفايته يف الوكاالت، وكذلك ألنه غري مبين 
على االستمرارية والتتابع، ألن التدريب املستمر حيسن من أداء املوظفني ويزيد من 

 م؛كفاءهت

  تعتمد بعض الوكاالت البنكية حمل الدراسة على أسس األقدمية والكفاءة يف ترقية
املوظفني، وذلك حىت تضمن إتاحة الفرصة يف الترقية جلميع املوظفني، والبعض األخر 

 يعتمد على أساس واحد إما االقدمية أو الكفاءة يف عملية الترقية. 

اسة أن تعمل على توصيف الوظائف من أجل وضع أساس وبالتايل على الوكاالت البنكية حمل الدر
لنظام سليم الختيار وتعيني املوظفني ويساهم يف حتديد االحتياجات الدقيقة من املوارد البشرية، 
وكذلك حتديد برامج التدريب لتنمية مهارات موظفيها، والعمل على حتفيزهم باستخدام الترقية 

 بشكل أفضل.

 يم وتطوير املوارد البشرية:سياسات التحفيز والتقي -2
ميكن توضيح توزيع إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة بالقيم املطلقة والنسب 

يف اجلدول  سياسات التحفيز والتقييم وتطوير املوارد البشريةاملئوية حول عبارات احملور اخلاص ب
 .(39رقم )
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 الوكاالت البنكية حمل الدراسةيف  يم وتطوير املوارد البشريةسياسات التحفيز والتقي(: 39اجلدول رقم )
 ال أدري غري موافق نوعا ما موافق العبارة الرقم

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
تدعم إدارة البنك اجلهود الرامية إىل حتسني  115

اجلودة يف العمل بواسطة اعتماد نظام املكافآت 
املعنوية مربوطة بالكفاءة يف واحلوافز املادية و
 .األداء عند العاملني

12 27.9 22 51.2 8 18.6 1 2.3 

كل فرد يف البنك معرض ملساءلة دقيقة من  116
 .طرف املسؤولني

19 44.2 20 46.5 2 4.7 2 4.7 

 0 0 18.6 8 39.5 17 41.9 18 .يشجع املسؤولون تطوير املبادرات الفردية 117
موارد بشرية تتناسب من  يتوفر البنك على 118

حيث العدد والكفاءة للقيام باملهام املنتظرة من 
 .كل فرد

12 27.9 25 58.1 5 11.6 1 2.3 

تسهل إدارة البنك استخدام القاعدة املعلوماتية  119
 .للعاملني لديه

21 48.8 17 39.5 4 9.3 1 2.3 

تعتمد إدارة البنك يف تقومي أداء العاملني على  120
 .االبتكار علىيف األداء والقدرة التميز 

18 41.9 16 37.2 6 14 3 7 

تتعامل إدارة البنك مع املتميزين نمختلف  121
 .أساليب الدعم والترقيات

14 32.6 15 34.9 13 30.2 1 2.3 

تعتمد إدارة البنك على الدقة واملوضوعية يف  122
 .عملية التقومي املستمرة

15 34.9 17 39.5 9 20.9 2 4.7 

ترشد إدارة البنك اإلنفاق وحتد من هدر املوارد  123
 .البشرية واملادية

18 41.9 17 39.5 7 16.3 1 2.3 

 4.7 2 18.6 8 41.9 18 34.9 15 .هناك منوذج لتقييم أداء العنصر البشري 124
تشجع إدارة البنك األفكار اجلديدة لتطوير  125

 .اخلدمات املصرفية
15 34.9 12 27.9 13 30.2 3 7 

 2.3 1 20.9 9 25.6 11 51.2 22 .هناك جهات معنية بتطوير األفكار اجلديدة 126
 4.7 2 14 6 37.2 16 44.2 19 .تؤثر إدارة املوارد البشرية على أداء املوظفني 127
يشجع البنك عملية جتديد وحتديث وتنمية  128

 .مهارات العاملني
19 44.2 16 37.2 5 11.6 3 7 

بشرية يف البنوك اجلزائرية مواكبة املوارد ال 129
للتطورات التكنولوجية يف جمال اخلدمات 

 .املصرفية

12 27.9 18 41.9 11 25.6 2 4.7 

 : نتائج تفريغ االستماراتاملصدر
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يالحظ من خالل اجلدول أن أغلبية إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة لديهم درجة 
التقييم وتطوير وسياسات التحفيز ور الثاين، واملتعلقة بعدم موافقة متوسطة على مجيع عبارات احمل

 ، وهذا يدل على ما يلي: املوارد البشرية
  ،)يعترب التحفيز سواء املادي )األموال، السكن، النقل،...( أو املعنوي )الترقية والتدريب

كمي ذو تأثري على أداء الوكاالت البنكية حمل الدراسة، ألنه حيسن من أداء املوظفني ال
والنوعي، لكن نظرا لنقص التحفيز يف هذه الوكاالت خاصة الترقية، يؤدي إىل حدوث 
حركية للموظفني لتغيري أماكن العمل واالنتقال خاصة من البنوك العمومية إىل اخلاصة 

 اليت توفر جمال أكرب لتحفيز املوارد البشرية؛ 

 اسة، فاملالحظ أنه هناك نقص نظرا لقلة عمليات التوظيف يف الوكاالت البنكية حمل الدر
 يف املوارد البشرية يف هذه الوكاالت، األمر الذي يعرقل القيام بالنشاط املصريف؛

  عدم وجود معايري دقيقة يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة للتقييم، وهذا ما جيعل من
ء الفعلي عملية تقييم املوظفني يف هذه الوكاالت صعبة وغري قادرة على التعبري عن األدا

على الدقة واملوضوعية يف عملية التقومي  هذه الوكاالتإدارة للموظفني، وبالتايل ابتعاد 
 ؛املستمرة

  عدم وجود تنمية للقدرات االبتكارية وتبين األفكار اجلديدة للموارد البشرية يف
الوكاالت البنكية حمل الدراسة، وهذا ما حيد من االبتكار والتطوير واإلبداع لدى 

 وظفني، واالكتفاء بتقدمي اخلدمات املصرفية بالطريقة املعتادة؛   امل

  أن السياسات التحفيزية والتقييمية للموارد البشرية يف هذه الوكاالت البنكية ال تعمل
   .على تطوير وحتسني أداء املورد البشري

ات املوارد البشرية وبالتايل جيب على إدارة الوكاالت البنكية حمل الدراسة، العمل على تقييم كفاء
من أجل احلصول على معلومات تساعدها على اكتشاف االحنرافات يف ضعف املوارد البشرية،  
ومن مث السعي لتصحيح هذه االحنرافات بالتدريب والتحفيز، والتطوير الدائم هلا، من أجل العمل 

ديث والتطوير على تنمية قدراهتا بالشكل الذي حيقق أهداف هذه الوكاالت ويضمن هلا التح
 املستمر.
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 خامسا: التأهيل القانوين:
يف هذا السياق سيتم عرض إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة واليت من 
خالهلا يتم معرفة مدى مالئمة القوانني املصرفية للعمل املصريف من خالل اجلدول التكراري 

 (.40رقم)
 كاالت البنكية حمل الدراسةالو(: التأهيل القانوين يف 40اجلدول رقم )

 ال أدري غري موافق  نوعا ما  موافق العبارة الرقم
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 0 0 18.6 8 46.5 20 34.9 15 .القوانني املصرفية مالئمة للعمل املصريف 130
مع  تتالءمهناك جتديد يف القوانني املصرفية حىت  131

دث يف الساحة املصرفية التطورات اليت حت
 .الوطنية والعاملية

15 34.9 19 44.2 9 20.9 0 0 

توفر إدارة البنك للعمال التسهيالت الالزمة  132
 .على القوانني املصرفية لالطالع

21 48.8 19 44.2 3 7 0 0 

هناك قوانني مصرفية ال تتناسب والعمل  133
 املصريف وتعرقل حتديثه وتطويره.

17 39.5 19 44.2 4 9.3 3 7 

هناك جمال القتراح إجراء تغيريات يف تشكيلة  134
 القوانني على السلطات املعنية.

11 25.6 13 30.2 15 34.9 4 9.3 

هناك قبول من طرف السلطات هلذه  135
 االقتراحات.

4 9.3 19 44.2 13 30.2 7 16.3 

تراعي القوانني املصرفية الظروف االقتصادية  136
يطة باملؤسسات املصرفية واالجتماعية احمل

 اجلزائرية.

11 25.6 20 46.5 10 23.3 2 4.7 

 0 0 62.8 27 20.9 9 16.3 7 هناك استقاللية للبنوك عن بنك اجلزائر. 137
استقاللية بنك اجلزائر اليت جاء هبا قانون النقد  138

 والقرض حقيقية.
11 25.6 9 20.9 17 39.5 6 4 

نك اجلزائر ال ختضع القرارات اليت يصدرها ب 139
 ملراقبة احلكومة.

4 9.3 6 14 23 53.5 10 23.3 

تشجع احلكومة القرارات اليت يتخذها بنك  140
 اجلزائر.

15 34.9 13 30.2 4 9.3 11 25.6 

 : نتائج تفريغ االستماراتاملصدر
من خالل اجلدول أعاله يالحظ أن أغلبية إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة ال 

 فقون على مجيع العبارات املتعلقة بالتأهيل القانوين، وهذا يدل على: يوا
  إن البيئة املصرفية يف تغري مستمر نتيجة التطور التكنولوجي، لكن هذا التطور يف

هذه حىت تتالءم مع اجلزائرية يف القوانني املصرفية  التكنولوجيا ال يقابله تغيري وجتديد
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( واليت كان 90/10تعديالت يف قانون النقد والقرض )التطورات، حيث جند أنه متت عدة 
(، لكنه  م يتم إضافة قوانني تسهل العمل املصريف، فقط كانت 04-10أخرها قانون )

 تعديال يف بعض املواد وتغيري بعضها؛

  إن القوانني واألوامر اليت تصدر من قبل بنك اجلزائر يتم نشرها يف اجلريدة الرمسية
، حيث يتم إرسال نسخة للبنوك اجلزائرية لالطالع على القوانني للجمهورية اجلزائرية

والتعديالت اليت حتدث فيما خيص العمل املصريف، كما أهنا متوفرة على شبكة األنترنت، 
أي أن إمكانية االطالع عليها من قبل موظفي البنوك اجلزائرية متاحة بكل سهولة، لكن 

لى هذه القوانني، ألن كل موظف يهتم فقط املالحظ عدم اهتمام املوظفني باالطالع ع
بالوظيفة املسندة إليه، دون الرغبة يف االطالع على القوانني األخرى املتعلقة بعمل البنك 

 ككل؛ 

  عدم وجود أي جمال القتراح تغيري بعض النصوص القانونية الصادرة على اجلهات املعنية
لم بالقوانني اليت جيب تغيريها، ألهنا )بنك اجلزائر( من قبل املوظفني الذين يكونون على ع

تعرقل سري بعض املعامالت البنكية، الشيء الذي حيد من ويقيد القدرات االبتكارية 
 واإلبداعية للموظفني يف اجملال القانوين؛

  ملراقبة دائما ختضع فيما خيص العمل املصريف، القرارات اليت يصدرها بنك اجلزائر إن
لها، فال وجود الستقاللية بنك اجلزائر اليت جاء هبا قانون النقد ، ألنه مسري من قباحلكومة

(، فقط استقاللية ومهية، كما أن القرارات هذه ليست مقبولة دائما من 90/10والقرض )
قبل احلكومة، فال يوجد أي تشجيع لقرارات بنك اجلزائر الذي يكون أدرى بطريقة إدارة 

 السياسة النقدية.
الظروف االقتصادية  اجلزائر أثناء إعداد القوانني املصرفية مراعاة وبالتايل جيب على بنك

، بالشكل الذي جيعلها مناسبة أكثر للعمل واالجتماعية احمليطة باملؤسسات املصرفية اجلزائرية
 املصريف، وتساعد على حتديث النشاط املصريف ملواكبة التغريات املصرفية املتتالية.

 سادسا: األسئلة العامة:
عرض إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة حول مدى حتديث اجلهاز  سيتم

 (.41املصريف اجلزائري وذلك بالقيم املطلقة والنسب املئوية يف اجلدول رقم )



 امليدانية السرتاتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائريةدراسة ال            رابع :    لالفصل ا

 264 

 الوكاالت البنكية حمل الدراسة(: وصف اإلجابات اخلاصة باألسئلة العامة يف 41اجلدول رقم )
 ال أدري  موافقغري نوعا ما موافق العبارة الرقم

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
 4.7 2 46.5 20 37.2 16 11.6 5   .للبنوك األجنبيةمسايرة البنوك اجلزائرية  141
هناك إمكانية لشراكة بني البنوك اجلزائرية  142

 واألجنبية.
18 41.9 13 30.2 8 18.6 4 9.3 

ريف يف البنوك هناك مشاريع لعصرنة العمل املص 143
 .اجلزائرية

16 37.2 16 37.2 7 16.3 4 9.3 

املؤسسات املصرفية قادرة على القيام بدورها  144
 .الوطين االقتصاديف 

15 34.9 22 51.2 5 11.6 1 2.3 

املؤسسات املصرفية اجلزائرية متلك املؤهالت  145
الضرورية اليت جتعلها يف مستوى املؤسسات 

 .املصرفية األجنبية

10 23.3 19 44.2 13 30.2 1 2.3 

اخلوصصة حل لتحديث وتأهيل اجلهاز املصريف  146
 اجلزائري يف الوقت الراهن.

16 37.2 10 23.3 13 30.2 4 9.3 

االندماج حل لتحديث وتأهيل اجلهاز املصريف  147
 اجلزائري يف الوقت الراهن.

15 34.9 12 27.9 10 23.3 6 14 

 9.3 4 20.9 9 39.5 17 30.2 13 ية من ظاهرة غسيل األموالتعاين البنوك اجلزائر 148
يف حالة وجود عمليات غسيل األموال العمال  149

 مؤهلني للكشف عنها بسهولة.
17 39.5 15 34.9 9 20.9 2 4.7 

 : نتائج تفريغ االستماراتاملصدر
م درجة يتضح من خالل اجلدول أن أغلبية إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة لديه

على معظم العبارات اليت تعكس األسئلة العامة، ولكن بنسب متفاوتة، حيث  1عدم موافقة كبرية
تدل هذه اإلجابات على األسئلة العامة من قبل إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة على ما 

 يلي:
 ء املادية أو املؤسسات املصرفية اجلزائرية رغم اإلمكانيات واملؤهالت اليت تتوفر عليها سوا

البشرية، لكنها  م ترق بعد إىل مستوى العمل املصريف العاملي املتطور تكنولوجيا وتقنيا، وهذا 
 ما جيعلها غري قادرة على تأدية الدور املناط هلا يف النهوض باالقتصاد الوطين؛

  إن أول مشروع خلصخصة بنك عمومي يف اجلزائر كان يتعلق خبصخصة القرض الشعيب
، لكن العملية باءت بالفشل، وبعدها وإىل يومنا هذا  م يتم خصخصة أي بنك أخر، اجلزائري

وهذا ما يعرقل تطوير اجلهاز املصريف اجلزائري، ألن عملية اخلصخصة ستجلب خربات 
                                                 

 عدم موافقة كبرية = نوعا ما+ غري موافق 1
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ومهارات أجنبية لتحديث العمل املصريف، فوجود البنوك اخلاصة يزيد من التنافس بني البنوك 
صرفية، وبالتايل العمل على التحسني املستمر للخدمات بالشكل الذي لتقدمي أفضل اخلدمات امل

 يعود باإلجياب على تطوير العمل املصريف؛

  نفس الشيء بالنسبة لالندماج فرغم االثار االجيابية اليت تعود على املؤسسات املصرفية اجلزائرية
ي مشروع لعملية دمج يف من خالل االندماج، إال أنه ال توجد ال يف املدى القصري أو الطويل أ

اجلهاز املصريف اجلزائري، وهذا ما جيعل اخلوصصة واالندماج ال يعتربان من بني احللول الراهنة 
 لتحديث العمل املصريف وبالتايل تأهيل اجلهاز املصريف.

وبالتايل جيب تشجيع عمليات االندماج واخلصخصة يف اجلهاز املصريف اجلزائري، والعمل على 
 سسات املصرفية حىت تصبح قادرة على مواكبة التطورات املتسارعة يف العمل املصريف .تأهيل املؤ

 املطلب الثالث: حتليل ومناقشة إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة
خصص هذا املبحث لتحليل إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة وفقا لقاعدة 

توسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، حيث سيتم حتليل اإلجابات القرار املعتمدة، باستخدام امل
 املتعلقة بأجزاء االستمارة.

 حتليل ومناقشة إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة حول التأهيل اإلداري أوال:
حول  إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة يف هذا اإلطار يتم حتديد طبيعة إجابات

 ل اإلداري، وفقا للعناصر التالية:التأهي
 حمور مستوى النظام احملاسيب: -1

يعترب النظام احملاسيب أحد املكونات األساسية لنظام املعلومات اإلدارية، والذي يقوم بتشغيل 
البيانات اخلاصة بعمليات البنوك، هبدف إنتاج معلومات ملستخدمني خمتلفني، سواء كانوا من 

غراض منها قياس أداء البنك وخدمة اإلدارة يف اختاذ القرارات التخطيطية داخل أو خارج البنك أل
والرقابية، لذا ميثل مستوى النظام احملاسيب املعتمد يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة جانبا مهما يف 
التأهيل اإلداري، ويهدف إىل معرفة مدى اعتماد الوكاالت حمل الدراسة على املعايري احملاسبية 

ساعد على يف الوقت املناسب، وامل املالية األخطاء وضبط األمور اكتشافلبنك املية، مما يضمن لالع
تسوية توفري البيانات الالزمة لتسيري النشاط وحتقيق الرقابة الداخلية، وكذلك متكني البنك من 

 ، وميكن توضيحبني وكاالت البنك ووكاالت البنوك األخرى، والعمليات بني وكاالت البنك
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تقييم إطارات الوكاالت البنكية املدروسة هلذا احملور وفقا للعبارات املدرجة، من خالل اجلدول 
 (.42رقم )

 (مستوى النظام احملاسيب(: عبارات احملور األول )42اجلدول رقم )
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة الرقم

 0.62612 1.4186 .اجلديدةالبنك يعتمد على املعايري احملاسبية العاملية  1

ميتلك البنك نظاما ماليا حموسبا يساعد على اكتشاف األخطاء وضبط  2
 .األمور املالية

1.3721 0.61811 

 0.56572 1.3256  .النظام احملاسيب املعتمد مالئم إلجراء خمتلف العمليات احملاسبية 3

يري النشاط وحتقيق توفري البيانات الالزمة لتسالنظام احملاسيب يساعد على  4
 الرقابة الداخلية.

1.3256 0.56572 

يوجد نظام حماسيب يساعد على تسوية العمليات بني وكاالت البنك  5
 .ووكاالت البنوك األخرى

1.6512 0.86969 

 0.48759 1.41862 احملور األول

 .SPSSمن إعداد الطالبة، اعتمادا على خمرجات نظام  املصدر:

 أعاله، إىل ما يلي: تشري معطيات اجلدول
متوسطات إجابات إطارات الوكاالت البنكية املستجوبني حول عبارات احملور األول، تقع  -أ

ضمن مناطق إجابة ذات درجات موافقة متباينة وباحنرافات معيارية خمتلفة، حيث يالحظ أن كلها 
 .[1.75 -1 ]تقع يف جماالت املوافقة املتوسطة 

قد حظي نموافقة من قبل إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة،  احملور: التقييم اإلمجايل هلذا -ب
، وهو يعرب عن االجتاه اإلجيايب لدى هؤالء اإلطارات فيما 1.41حيث بلغ املتوسط الكلي للمحور 

، وهو 0.48يتعلق نمستوى النظام احملاسيب يف الوكاالت البنكية، وذلك باحنراف معياري قدره 
 الختالف يف إجابات اإلطارات املستقصني.مقدار التشتت وا

 إن هذه النتائج تدل على أن: 
 تضمن الدقة واألمان ملنع  النظام احملاسيب يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة مصمم بطريقة

اخلسارة والسرقة واخلطأ من خالل جمموعة من الضوابط اليت حتقق الرقابة الداخلية ويف 
 الوقت املناسب؛

 يعمل نوعا ما على إنتاج معلومات تساعد  الوكاالت البنكية حمل الدراسةاسيب يف النظام احمل
يف اختاذ القرارات اإلدارية، التشغيلية، واالستراتيجية، وتساعد يف مراقبة عملية االلتزام 
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بالسياسات اإلدارية اليت تشمل القواعد واإلجراءات اليت حتقق الوصول إىل األهداف 
   د املسؤوليات والصالحيات لكل املوظفني من خالل وصف وظيفي.املرسومة، وإىل حتدي

بالوضوح واملرونة، حيث  الوكاالت البنكية حمل الدراسةهلذا جيب أن يتميز النظام احملاسيب يف 
ميكن تطويره وتعديله وحتسينه ملواكبة التغريات واالحتياجات املتتالية للمعلومات احملاسبية واملعايري 

ولية احلديثة، وهذا ما سيساهم يف عملية حتديث وتأهيل هذه الوكاالت البنكية، من احملاسبية الد
خالل توفري املعلومات احملاسبية باجلودة والدقة والوقت املطلوب من أجل مراقبة عملية التطوير 

 .  البنكية حمل الدراسةاملستمر يف أداء عمل املوظفني، ومن مث أداء الوكاالت 

 :املعلومات واالتصالتكنولوجيا حمور -2
يرتبط جناح املؤسسات املصرفية اجلزائرية نمدى قدرهتا على إتباع نظم عمل حديثة وتبين 
التكنولوجيا املصرفية احلديثة، والعمل على إدارهتا بالشكل الذي يعمل على حتسني تنافسيتها يف 

مات واالتصال املعتمد يف وحداثة نظام تكنولوجيا املعلوظل املتغريات املصرفية، لذا يعترب تطور 
البنوك اجلزائرية جزء من أجزاء التأهيل اإلداري، وهذا ما يوفر للوكاالت البنكية شبكة لالتصال 
فيما بينها، وكذلك االتصال فيما بينها وبني وكاالت البنوك األخرى، وجيعل نظام تكنولوجيا 

 يف استخدامإدارة البنك مساعدة  يلاملعلومات واالتصال يتسم باملرونة يف نقل املعلومات، وبالتا
م نظام استخدوا ،املعلومات كقاعدة بيانية يف عملية صناعة القرارات وإحداث التغيري يف البنك

التغذية الراجعة لتزويد العاملني بالبيانات واملعلومات املتعلقة بدرجة كفاءة اخلدمة ومدى حتقيق 
كل املعلومات املنتجة داخليا واليت تعترب مفيدة  يتم بصفة منتظمة حتديد وإيصال، وهكذا األهداف

اتصال جيد بني ، وهذا لن يكون إال إذا كان هناك لتحقيق أهداف البنك إىل األشخاص املعنيني
،  وسيتم توضيح اجتاهات إطارات الوكاالت البنكية واخللفية على مستوى البنك املصاحل األمامية

 (.43مات واالتصال، من خالل اجلدول رقم )حمل الدراسة حنو عنصر تكنولوجيا املعلو
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 (تكنولوجيا املعلومات واالتصال(: عبارات احملور الثاين )43اجلدول رقم )
املتوسط  العبارة الرقم

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 0.68037 1.6744 .البنك ميتلك نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال حديث 6

 0.86523 1.6744 .ولوجيا املعلومات واالتصال يربط خمتلف وكاالت البنكيوجد يف البنك نظام تكن 7

 0.88359 2.0698 .يوجد نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يربط وكاالت البنك بوكاالت البنوك األخرى 8

 0.62612 1.5814 .يتميز نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال باملرونة يف نقل املعلومة بني خمتلف العاملني 9

 0.84187 1.6512 .تستخدم إدارة البنك املعلومات كقاعدة بيانية يف عملية صناعة القرارات وإحداث التغيري يف البنك 10

تستخدم إدارة البنك نظام التغذية الراجعة لتزويد العاملني بالبيانات واملعلومات املتعلقة بدرجة  11
  .كفاءة اخلدمة ومدى حتقيق األهداف

2.1163 1.02839 

 0.79310 1.8837 .تقوم إدارة البنك بدراسة وحتليل البيانات املرتبطة بالعمالء والسوق لدعم عملية حتديد األولويات 12

 0.66722 1.5349 .نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال املوجود مالئم للعمليات املصرفية داخل البنك 13

 0.88609 1.9767 .يةتعترب وسائل االتصال املوجودة كاف 14

يتم بصفة منتظمة حتديد وإيصال كل املعلومات املنتجة داخليا واليت تعترب مفيدة لتحقيق أهداف  15
 .البنك إىل األشخاص املعنيني

1.6279 0.81717 

 0.63140 1.4884 .واخللفية على مستوى البنك يوجد اتصال جيد بني املصاحل األمامية 16

 0.58052 1.7526 احملور الثاين

 .SPSSمن إعداد الطالبة، اعتمادا على خمرجات نظام  املصدر:
 حسب معطيات اجلدول، نستنتج ما يلي:

متوسطات إجابات إطارات الوكاالت البنكية املستجوبني حول عبارات احملور الثاين، تقع  -أ
الحظ أن كل ضمن مناطق إجابة ذات درجات موافقة متباينة وباحنرافات معيارية خمتلفة، حيث ي

تعرب عن درجة املوافقة املتوسطة، وهي تقابل  [1.75 -1 ]املتوسطات اليت هي يف حدود اجملال 
نمتوسط قدره  نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال حديثل العبارات املتعلقة امتالك البنك

ط قدره نمتوس د نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يربط خمتلف وكاالت البنكووج، 1.6744
 متيز نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال باملرونة يف نقل املعلومة بني خمتلف العاملني، 1.6744

املعلومات كقاعدة بيانية يف عملية صناعة القرارات وإحداث  ماستخدا، 1.5814نمتوسط قدره 
جود مالئم نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال املو، 1.6512نمتوسط قدره  التغيري يف البنك

يتم بصفة منتظمة حتديد وإيصال كل ، 1.5349نمتوسط قدره  للعمليات املصرفية داخل البنك
نمتوسط  املعلومات املنتجة داخليا واليت تعترب مفيدة لتحقيق أهداف البنك إىل األشخاص املعنيني
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توسط قدره نم واخللفية على مستوى البنك د اتصال جيد بني املصاحل األماميةووج، 1.6279قدره 
1.4884. 

السلبية لإلطارات  تتشري إىل االجتاها [2.5 -1.75 ]املتوسطات اليت تقع يف حدود اجملال  -ب
د نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يربط وكاالت البنك بوكاالت البنوك فيما خيص وجو

العاملني بالبيانات م إدارة البنك نظام التغذية الراجعة لتزويد استخدا، 2.0698نمتوسط  األخرى
م إدارة ياق، 2.1163 نمتوسط واملعلومات املتعلقة بدرجة كفاءة اخلدمة ومدى حتقيق األهداف

نمتوسط  البنك بدراسة وحتليل البيانات املرتبطة بالعمالء والسوق لدعم عملية حتديد األولويات
 .1.9767نمتوسط  وسائل االتصال املوجودة كافية، 1.8837

مجايل هلذا احملور: قد حظي نموافقة سلبية من قبل إطارات الوكاالت البنكية حمل التقييم اإل -ج
، وهو يعرب عن االجتاه السليب لدى هؤالء 1.7526الدراسة، حيث بلغ املتوسط الكلي للمحور 

يف الوكاالت البنكية، نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال اإلطارات فيما يتعلق نمدى تطور 
، وهو مقدار التشتت واالختالف يف إجابات اإلطارات 0.58052معياري قدره  وذلك باحنراف

 املستقصني.
 إن النتائج السابقة تدل على ما يلي:

  أن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال على اختالف أنواعها يدعم التغريات
والسماح بتبين االستراتيجية يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة، من إعادة هندسة األعمال 

الالمركزية من خالل تأمني خطوط االتصال السريع وحتقيق االنسيابية وتقليل الزمن الالزم 
 لتصميم اخلدمات املصرفية؛

  أنه جيب إجراء عملية التغذية الراجعة أو العكسية ملعرفة مدى استجابة نظام  تكنولوجيا
ات املصرفية اليت حتدث، وهذا من املعلومات واالتصال ملتطلبات البيئة املصرفية وللمستجد

أجل معرفة ردود الفعل املتعلقة نمدى جناح اخلطط أو فشلها، ومتكني إدارة الوكاالت 
البنكية حمل الدراسة من فحص أدائها املاضي مث البحث عن طرق األداء البديلة بطريقة 

 نظامية هبدف حتسني هذا األداء يف املستقبل؛ 
  حمل الدراسة مرتبط بتوجهها اإلبداعي يف جمال توظيف أن جناح الوكاالت البنكية

تكنولوجيا املعلومات واالتصال واستثمارها يف تطوير قدرات ومهارات العاملني وخدمة 
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الزبائن، من خالل التعرف على رغباهتم وحاجاهتم نما حيقق للوكاالت البنكية حمل الدراسة 
 ميزة تنافسية واحملافظة عليها.   

على الوكاالت البنكية حمل الدراسة من أجل تبين ودمج تكنولوجيا املعلومات وبالتايل جيب 
واالتصال، أن تقوم أوال بتوفري البنية التحتية املناسبة لذلك، وذلك بزيادة اإلنفاق االستثماري يف 
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، مث العمل على رفع كفاءة موظفيها يف جمال تكنولوجيا 

 ت واالتصال، كل هذا سيعمل على تأهيل وتطوير هذه الوكاالت تكنولوجيا.املعلوما

 :نظام املعلومات التسويقيةحمور  -3
يعترب نظام املعلومات التسويقية عبارة عن عملية مستمرة ومنظمة تضم األفراد واملعدات 

املاضية  واإلجراءات، واليت تتفاعل فيما بينها جلمع وتسجيل وتبويب وحفظ وحتليل البيانات
واحلالية واملستقبلية، واملتعلقة بأعمال البنك والعناصر املؤثرة فيها، والعمل على استرجاعها 
للحصول على املعلومات الالزمة الختاذ القرارات االستراتيجية يف الوقت وبالشكل املناسب، 

أن تتم من خالل  أن رسم أي سياسة جتارية جيب وبالدقة املناسبة نما حيقق أهداف البنك، فباعتبار
لكل بنك، لذا فإن املديرية التسويقية تعترب العصب احملرك لكل  ةالتسويقياملعلومات نظام 

، فوجود نظام معلومات تسويقية يعمل وفقا للمعايري العاملية املعتمدة يف استراتيجية يتبناها كل بنك
جوانب التأهيل اإلداري للبنك، البنوك األجنبية يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة، يعترب من بني 

األمر الذي سيتيح للبنك االعتماد على قرارات هذا النظام من أجل تطوير اخلدمات املصرفية، 
وميكن توضيح تقيم إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة هلذا احملور، من خالل اجلدول 

 (.44رقم)
 (ت التسويقيةنظام املعلوما(: عبارات احملور الثالث )44اجلدول رقم )

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة الرقم
.يوجد يف  البنك نظام معلومات تسويقي 17  1.5581 0.76539 

.يتم االعتماد على القرارات اليت يتخذها هذا النظام 18  1.8605 0.77402 

.يساهم نظام املعلومات التسويقية يف تطوير اخلدمات املصرفية 19  1.5581 0.70042 

.تسعى إدارة البنك إىل تطوير نظام املعلومات التسويقية 20  1.4651 0.79728 

.يعمل نظام املعلومات التسويقية وفقا للمعايري العاملية املعتمدة يف البنوك األجنبية 21  2.0930 0.97135 

 0.60214 1.7070 احملور الثالث

 .SPSSظام من إعداد الطالبة، اعتمادا على خمرجات ن املصدر:
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 يبني اجلدول أعاله ما يلي:
متوسطات إجابات إطارات الوكاالت البنكية املستجوبني حول عبارات احملور الثالث، تدل  -أ

على االجتاهات اإلجيابية إلطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة فيما خيص نظام املعلومات 
علومات التسويقية قدر بـ التسويقية، حيث أن متوسط اإلجابة اخلاص بوجود نظام للم

، ومتوسط اإلجابة اخلاص بالعبارة مسامهة نظام املعلومات التسويقية يف تطوير اخلدمات 1.5581
املعلومات إدارة البنك إىل تطوير نظام  يسعب ، ومتوسط اإلجابة اخلاص1.5581املصريف قدر بـ

الذي يقابل  [1.75 -1 ]، وكل هذه املتوسطات تقع ضمن اجملال 1.4651التسويقية قدر بـ  
 درجة املوافقة املتوسطة؛

 االعتماد على القرارات اليت يتخذها هذا النظاموبالنسبة لبقية العبارات واملتمثلة يف  -ب
  عمل وفقا للمعايري العاملية املعتمدة يف البنوك األجنبيةي نظام املعلومات التسويقية ، أن1.8605
ة من قبل إطارات الوكاالت البنكية، وكلها تقع ضمن ، فهي تعكس درجة عدم املوافق2.0930

 .[2.5 -1.75 ]اجملال 
قبل إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة يعترب إجيابيا، حيث   من التقييم اإلمجايل هلذا احملور -ج

، وهو يعكس املوافقة املتوسطة هلؤالء اإلطارات على وجود 1.7070بلغ املتوسط الكلي للمحور 
 نوعا ما متطور. معلومات التسويقيةلنظام ل

 هذه النتائج تدل على ما يلي:
  أن نظام املعلومات التسويقية يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة، ال يعترب من أهم األدوات

اليت يعتمد عليها مسؤولو وظيفة التسويق للمساعدة يف سرعة اختاذ القرارات ومواجهة 
 يالحظ غياب هلذا النظام تقريبا يف هذه الوكاالت؛املشاكل التسويقية املختلفة، حيث 

  أن هناك ضعف يف الكفاءات املتخصصة يف جمال التسويق يف الوكاالت البنكية حمل
الدراسة، حيث أهنم يعتربون التسويق عبارة عن اإلعالن واإلشهار فقط وال يفرقون بني 

 حبوث التسويق ونظم املعلومات التسويقية؛
 ت التسويقية دور هام يف توفري املعلومات الالزمة لتخطيط وتنفيذ يلعب نظام املعلوما

ومتابعة السياسات التسويقية املختلفة، وترشيد القرار اإلداري عموما، والقرار التسويقي 
 خصوصا. 
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وبالتايل جيب على الوكاالت البنكية حمل الدراسة ومن أجل حتقيق الكفاءة والفعالية يف إجناز 
املطلوبة، وضع نظام للمعلومات التسويقية متكامل ودائم يضمن وصول اخلدمات املصرفية 

املعلومات التسويقية للمسؤولني يف الوقت املناسب وبالطريقة املناسبة لالستفادة منها، بالشكل 
الذي حيقق أهداف هذه الوكاالت، كما جيب االعتماد على حبوث التسويق من أجل توفري 

ن العمالء واملنافسني والبيئة املصرفية، كل ذلك جيب أن يتم باالعتماد املعلومات الكافية والدقيقة ع
على تكنولوجيا املعلومات واالتصال اليت تسهل احلصول على كم هائل من املعلومات بأسرع 
وقت، إىل جانب توفري الكفاءات الالزمة وتدريبها بشكل دوري ومستمر على نظم املعلومات 

استخدام املعلومات اليت يوفرها هذا النظام، الختاذ خمتلف  التسويقية، بالشكل الذي يسهل
القرارات التسويقية والقرارات األخرى يف خمتلف املستويات اإلدارية يف هذه الوكاالت، هذا كله 

 فيما خيص نظم املعلومات التسويقية. الوكاالت البنكية حمل الدراسةسيعمل على حتديث وتأهيل 

 :لبنكمنط إدارة أعمال ا حمور -4
الوكاالت البنكية إدارة أعمال  لقد مت استخدام جمموعة من العبارات لالستدالل على منط

 (.45اجلدول رقم )حمل الدراسة، وهي موضحة يف 
 ( ما يلي:45حيث يالحظ من اجلدول رقم )

تشري املتوسطات احلسابية ألغلبية العبارات املوضحة يف اجلدول إىل موافقة إطارات الوكاالت  -أ
قيام أعضاء من املديرية العامة أو اجلهوية بزيارات البنكية حمل الدراسة بدرجة متوسطة حول 

 العمالء من الواردة الشكاوى مجيع إىل بالنظر باعتبار البنك إدارة قيام تفقدية للوكاالت،
 رضا على معها، التركيز بتفاعل والتعامل العمالء مشكالت خدماهتا، متابعة من واملستفيدين

 تقدمي يف الشاملة اجلودة تطبيق العمالء وبإتباع يطلبها اليت اجلودة نمتطلبات لعميل، التزام البنكا
 إعداد يف الوكاالت مسؤولو التميز، مسامهة على أهدافه للعمالء، وتركيز البنك اخلدمات أفضل

يتجاوز  ذلك أن متوسطات اإلجابة على كل عبارة من هذه العبارات  مللبنك،  العامة األهداف
 وفقا للقاعدة املعتمدة يف اختاذ القرار. 1.75

 جتري دراسات البنك ال يوافقون على أن إدارةإطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة  -ب
 إىل الوصول هبا يتم اليت الطريقة حتديد العمالء، وال يتم ورغبات حاجات على للتعرف مسحية

 لتحقيق املخصصة واملادية البشرية للموارد كفاية اكواضحة،  وليس هن بصفة البنك أهداف حتقيق
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 طرق لتغيري ليست متطورة، وأنه ال توجد مشاريع البنك يف اإلدارية األنظمة البنك، وأن أهداف
البنك، ذلك أن متوسطاهتا احلسابية املقدرة  يف املوجودة اإلدارية األنظمة عمل وقواعد

على التوايل وباحنرافات  2.0000و 1.8372 ،2.1628 ،1.8605 ،1.8372، 1.7674بـ
 والذي يترجم درجة عدم املوافقة عن كل عبارة. [2.5 -1.75 [معيارية خمتلفة، تقع ضمن اجملال 

 (منط إدارة أعمال البنكعبارات احملور الرابع )(: 45اجلدول رقم )
املتوسط  العبارة الرقم

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
 0.49247 1.2558 العامة أو اجلهوية بزيارات تفقدية للوكاالت. يقوم أعضاء من املديرية 22

 0.58686 1.4186 تنظر إدارة البنك باعتبار إىل مجيع الشكاوى الواردة من العمالء واملستفيدين من خدماهتا. 23

 0.72451 1.3721 يتابع البنك مشكالت العمالء ويتعامل بتفاعل معها. 24

 0.78185 1.7674 ت مسحية للتعرف على حاجات ورغبات العمالء.جتري إدارة البنك دراسا 25

 0.61271 1.3488 تركز إدارة البنك على رضا العميل. 26

 0.70279 1.4884 يلتزم البنك نمتطلبات اجلودة اليت يطلبها العمالء. 27

 0.65971 1.6047 يلتزم البنك بإتباع تطبيق اجلودة الشاملة يف تقدمي أفضل اخلدمات للعمالء. 28

 0.82056 1.6047 يركز البنك أهدافه على التميز. 29

 0.75226 1.6512 يساهم مسؤولو الوكاالت يف إعداد األهداف العامة للبنك. 30

 0.84319 1.8372 يتم إيصال املعلومات املتعلقة باألهداف التشغيلية إىل كل املستخدمني يف  البنك. 31

 0.74263 1.8605 م هبا الوصول إىل حتقيق أهداف البنك بصفة واضحة.يتم حتديد الطريقة اليت يت 32

 0.84319 2.1628 هناك كفاية للموارد البشرية واملادية املخصصة لتحقيق أهداف البنك. 33

 0.75373 1.8372 األنظمة اإلدارية يف البنك متطورة. 34

 1.00000 2.0000 وجودة يف البنك.هناك مشاريع لتغيري طرق وقواعد عمل األنظمة اإلدارية امل 35

 0.48132 1.6578 احملور الرابع

 .SPSSمن إعداد الطالبة، اعتمادا على خمرجات نظام  املصدر:

 إن النتائج السابقة تدل على ما يلي:
  حتقيق الرقابة الداخلية على سري العمل يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة وتقيدها بالقوانني

 مات املعمول هبا؛واألنظمة والتعلي
  تزويد جملس إدارة الوكاالت البنكية حمل الدراسة بشكل دوري بتقرير عن أوضاع هذه

الوكاالت، والتأكد من أن مجيع أعماهلا تتم طبقا للسياسة اليت يضعها جملس اإلدارة، 
 وتقدمي خمتلف االقتراحات اليت يراها مناسبة وضرورية لتطوير عملها؛
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  حمل الدراسة تقوم بتزويد بنك اجلزائر باملعلومات اليت يطلبها طبقا أن الوكاالت البنكية
 ألحكام القانون واألنظمة واألوامر اليت يصدرها بنك اجلزائر.

وبالتايل جيب على الوكاالت البنكية حمل الدراسة أن تتميز نمرونة العرض وتقدمي اخلدمات 
مل وكذا األنظمة املختلفة لتسيري كل املصرفية، من خالل عملها على تغيري اآلالت ومعدات الع

أقسام هذه الوكاالت، كما جيب إحداث مشاريع لتغيري طرق وقواعد عمل األنظمة اإلدارية 
 املوجودة فيها، بالشكل الذي يدعم عملية التحديث والتأهيل اإلداري هلا يف مجيع اجلوانب.

 لدراسة حول التأهيل التنظيميحتليل ومناقشة إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل ا :ثانيا
يعترب التأهيل التنظيمي جزء مهم لتطوير البنوك، ومن أجل الوقوف على مدى تطور 
األنظمة اإلدارية ومعرفة مدى وجود ثقافة تنظيمية ختدم العمل املصريف، مت حتديد جمموعة من 

خالل معرفة إجابات  العبارات لدراسة التأهيل التنظيمي يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة، من
 (.46إطاراهتا حول العناصر اليت مت وضعها، وهذا ما سيتم توضيحه يف اجلدول رقم )

حيث يعرب املتوسط احلسايب اإلمجايل للجزء الثالث عن التقييم اإلجيايب ملستوى الثقافة 
عام هلذا التنظيمية من قبل إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة، ذلك أن املتوسط احلسايب ال

، والذي يوضح مدى التباين 0.5852، وباحنراف معياري قدره 1.7054احملور قد قدر بـ 
واالختالف يف اإلجابات، وهذا يدل على موافقة متوسطة، مثلما تشري إليه متوسطات عبارات 

 (، حيث يالحظ أن:46هذا اجلزء املبني يف اجلدول رقم )
، 40، 39، 38، 37، 36ظيمي واملتعلقة بالعبارات رقم ) معظم العبارات اخلاصة بالتأهيل التن -أ

، 1.7442،1.5814( قد بلغت متوسطاهتا احلسابية على التوايل: 50، 49، 48، 44، 43، 42
1.4884، 1.7209، 1.6047، 1.6279، 1.4419، 1.5814، 1.7442، 1.6512، 
 حنو هذه العناصر، مع كمؤشر على االجتاه اإلجيايب [1.75 -1 ]وهي يف حدود اجملال  1.5349

 وجود احنرافات معيارية خمتلفة تربز درجة التباين يف إجابات هؤالء اإلطارات؛
 لتحديد الكمي القياس طرق استخدام البنك إدارة تشجعمن جانب أخر فالعبارات اخلاصة ب -ب

 اخلطط تقوميل حمددة معايري البنك إدارة حلها، استخدام يف واملسامهة البنك تواجه اليت املشكالت
 مستوى وحتسني لتطوير التقومي نتائج البنك إدارة أهدافها، توظيف حتقيق على قدرهتا من والتحقق

 حتقق ومستوى البنكية اخلطة على الراجعة التغذية بطلب البنك إدارة خدماهتا، التزام جودة
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 ،1.9070 ،2.0930األطراف، قدرت متوسطاهتا احلسابية على التوايل بـ:  مجيع من األهداف
، وهي تشري إىل درجة عدم املوافقة على هذه العناصر، وباحنرافات معيارية 2.0000 ،1.8605

 متباينة تدل على درجة االختالف يف إجابات اإلطارات.
 (: عبارات التأهيل التنظيمي 46اجلدول رقم )

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

ى تشجيع مناخا تنظيميا حيفز على اإلبداع ويقبل التغيري والتطوير تعمل إدارة البنك عل 36
 واملبادرة والعمل اجلماعي.

1.7442 0.90219 

 0.82325 1.5814 يوجد يف البنك هيكل تنظيمي حيدد بدقة العالقات التنظيمية اإلدارية املوجودة. 37

 0.66805 1.4884 إلدارة خمتلف نشاطاته. يتوفر البنك على هيكل تنظيمي يضمن تدفق املعلومات الضرورية 38

 0.82594 1.7209 مستوى مركزية أو المركزية اهلياكل يتناسب مع طبيعة نشاطات البنك. 39

 0.79101 1.6047 يطبق البنك لكل نشاط مبدأ الفصل النظامي للمهام بني األفراد. 40

 0.75666 1.6279 مة لإلداريني.تفوض إدارة البنك العديد من الصالحيات واملسؤوليات الالز 41

تشجع إدارة البنك استخدام طرق القياس الكمي لتحديد املشكالت اليت تواجه البنك  42
 واملسامهة يف حلها.

2.0930 0.89480 

 0.62877 1.4419 تعتمد إدارة البنك على نظام متكامل يضمن الرقابة الوقائية والنهائية يف آن واحد. 43

بنك على تنمية الشعور الذايت باملسؤولية واعتماد الرقابة الذاتية من قبل حترص إدارة ال 44
 العاملني.

1.5814 0.73136 

 0.78115 1.9070 تستخدم إدارة البنك معايري حمددة لتقومي اخلطط والتحقق من قدرهتا على حتقيق أهدافها. 45

 0.96563 1.8605 خدماهتا.توظف إدارة البنك نتائج التقومي لتطوير وحتسني مستوى جودة  46

تلتزم إدارة البنك بطلب التغذية الراجعة على اخلطة البنكية ومستوى حتقق األهداف من  47
 مجيع األطراف.

2.0000 1.04654 

 0.84777 1.7442 تسعى إدارة البنك لتوفري منا، تنظيمي مصريف يشجع على التميز يف األداء. 48

 0.81310 1.6512 اجلودة أجزاء أساسية من ثقافتها التنظيمية.تعترب إدارة البنك الكفاءة و 49

 0.76684 1.5349 تدعم إدارة البنك التحسني املستمر يف خمتلف مستوياته. 50

 0.58522 1.7054 التأهيل التنظيمي

 .SPSSمن إعداد الطالبة، اعتمادا على خمرجات نظام  املصدر:
 :أي أن النتائج املوضحة أعاله تدل على أن

  الوكاالت البنكية حمل الدراسة هتتم نوعا ما بضمان السري احلسن للعمل وحتقيق االنسجام
والتكامل بني جهود املوظفني لتحقيق أهداف هذه الوكاالت، وهذا بتحديد مسؤوليات 
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ومنتظمة، لذا تسعى إىل  كل موظف، وهذا ما يسهل عملية انتقال القرارات بصفة سريعة
 ءم وظروف العمل؛وضع هيكل تنظيمي يتال

  الوكاالت البنكية حمل الدراسة هتتم بوجود هيكل تنظيمي سليم لتحديد خطوط السلطة
 واملسؤولية والعالقات املتداخلة بني اإلدارات املختلفة داخل الوكاالت؛

   تعمل الوكاالت البنكية حمل الدراسة نوعا ما على القيام بالرقابة الداخلية للمساعدة يف
طة املصرفية اليت من خالهلا ميكن تقييم وحتليل األداء الفعلي ومقارنته باخلطط متابعة األنش

املوضوعة، وذلك الكتشاف االحنرافات واملشاكل وحماولة عالجها، وهذا ما يؤدي إىل 
حتسني نوعية وجودة اخلدمات املصرفية، وبالتايل توجيه األداء املصريف حنو األحسن وحنو 

 حتقيق األهداف املخططة؛
  طبيعة العمل املصريف تفرض ضرورة اجلمع بني املركزية والالمركزية، خاصة يف األعمال

اليت تتصف باملخاطرة واملتعلقة باالئتمان واالستثمار، لذلك تقوم هذه الوكاالت بتفويض 
نسيب غري موجود أحيانا الختاذ بعض القرارات، حيث أنه يتم الرجوع دائما إىل السلطات 

 ختاذ القرارات املختلفة أي مركزية القرارات؛العليا للبنك ال
  تعترب التغذية العكسية عملية قياس مدى حتقق األهداف كما مت ختطيطها فعال، انطالقا من

عملية الرقابة اليت تؤدي إىل تغيري األهداف، وتغيري طرق تقدمي اخلدمات املصرفية، وتغيري 
 ه يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة.طرق تطوير وحتسني العمل املصريف، وهذا ما ال جند

الوكاالت البنكية حمل الدراسة ومن أجل ضمان حتديث وتأهيل تنظيمي جيد، أن بالتايل على 
تعمل على وضع هيكل تنظيمي يتميز باملرونة، ويساهم يف تشجيع املوظفني على االبتكار 

ت بني املستويات املختلفة واإلبداع التنظيمي، ويسمح بإجراء عملية الرقابة وتدفق املعلوما
للوكاالت بكل سهولة ويف أي وقت، كما جيب عليها استخدام نظام ختطيط موارد املشروع 

ERP (Enterprise Resource Planning)1 والذي يعترب أحد األنظمة اليت حتقق االندماج
، وغريها ومن مث والتكامل بني مجيع األنشطة الالزمة ملمارسة األعمال املصرفية، من ختطيط، متويل

ميكن حتقيق درجة أعلى من التنسيق بني هذه األنشطة، من خالل املشاركة يف املعلومات باستخدام 
 شبكات الربط املعلوماتية.

                                                 
1
- Ellen F.Monk, Bret J. Wager, Concepts in Enterprise Resource Planning, Third Edition, Course Technology 

Cengage Learning, USA, 2009, P 03.  
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 حتليل ومناقشة إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة حول التأهيل الوظيفي :ثالثا
البنكية اليت تعكس جوانب التأهيل نناقش يف هذا اجملال إجابات إطارات الوكاالت 

 الوظيفي وذلك من خالل احملاور التالية:
 :السياسات واإلجراءات املوضوعة يف البنكحمور  -1

، مت استخدام جراءات املوجودة يف البنك للعمل البنكييف إطار معرفة مدى مالءمة اإل
 وإجراءات ياساتس البنك يف نشاط لكل وجودبعض العبارات لالستدالل على ذلك، منها 

 وضع عملية البنك، تعترب يف العمليات جلميع مالئمة وإجراءات سياسات مالئمة، وجود
 إدارة سهلة، تطبق بصفة للتعديل قابلة املوضوعة اإلجراءات البنك، تعد يف متطورة جد اإلجراءات

 املوضوعة، تتخذ تاإلجراءا وفق للبنك الداخلية املناشري يف املكتوبة الرقابة عمليات فعليا البنك
املكتشفة،  األخطاء تصحيح هبدف املطلوب الوقت يف مالئمة تصحيحية إجراءات البنك إدارة
جديد، وميكن توضيح ذلك يف اجلدول  منتج أو نشاط لكل رقابية آلية بوضع البنك إدارة تقوم

 (.47رقم )
 ( أن: 47حيث يتضح من خالل اجلدول رقم )

ل العبارات املوضحة يف اجلدول تشري إىل موافقة إطارات معظم متوسطات اإلجابات حو -أ
وكاالت السياسات واإلجراءات املوضوعة يف الالوكاالت البنكية على املفاهيم اليت يتضمنها حمور 

، مع وجود [1.75 -1 ]البنكية، وذلك ألن متوسط اإلجابة لكل عبارة يقع ضمن اجملال احملدد
 ؛احنرافات تدل على اختالف اإلجابات

تعد اإلجراءات املوضوعة ، تعترب عملية وضع اإلجراءات جد متطورة يف البنكأما العبارتني  -ب
، فمتوسطاهتا تشري إىل درجة عدم املوافقة املتوسطة، حيث كانت قابلة للتعديل بصفة سهلة

 .1.75، وهي تتجاوز 2.0233، 1.9535 متوسط اإلجابات على التوايل:
، حيث ااحملور من  قبل إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة يعترب إجيابيالتقييم اإلمجايل هلذا  -ج

أن ، وهو يعكس املوافقة املتوسطة هلؤالء اإلطارات على 1.6146بلغ املتوسط الكلي للمحور 
 وكاالت البنكية مالئمة للعمل البنكي.السياسات واإلجراءات املوضوعة يف ال
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 (السياسات واإلجراءات املوضوعة يف البنكاألول ) عبارات احملور(: 47اجلدول رقم )
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة الرقم
 0.69486 1.3953 توجد لكل نشاط يف البنك سياسات وإجراءات مالئمة. 51

 0.76539 1.5581 توجد سياسات وإجراءات مالئمة جلميع العمليات يف البنك. 52

 0.84384 1.9535 جراءات جد متطورة يف البنك.تعترب عملية وضع اإل 53

 0.98774 2.0233 تعد اإلجراءات املوضوعة قابلة للتعديل بصفة سهلة. 54

فعليا عمليات الرقابة املكتوبة يف املناشري الداخلية للبنك إدارة البنك تطبق  55
 وفق اإلجراءات املوضوعة.

1.4651 0.79728 

صحيحية مالئمة يف الوقت املطلوب هبدف إجراءات تإدارة البنك تتخذ  56
 تصحيح األخطاء املكتشفة.

1.4651 0.76684 

 0.66556 1.4419 وضع آلية رقابية لكل نشاط أو منتج جديدتقوم إدارة البنك ب 57

 0.59110 1.6146 احملور األول

 .SPSSمن إعداد الطالبة، اعتمادا على خمرجات نظام  املصدر:
 دل على ما يلي:إن النتائج السابقة ت

 موضوعة بطريقة  الوكاالت البنكية حمل الدراسةإن السياسات واإلجراءات املوجودة ب
دقيقة وواضحة حتدد كيفية وطريقة أداء العمل بالنسبة لكل موظف، كما حتدد االلتزامات 

 والعقوبات الناجتة عن سوء تطبيق هذه السياسات واإلجراءات؛
 سة تعمل نوعا ما على التأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة أن الوكاالت البنكية حمل الدرا

الداخلية والتأكد من وضع وإدامة اإلجراءات والسياسات الالزمة لذلك، كما تعمل على 
التأكد من أن اإلجراءات املوضوعة ذات فعالية حلماية الوكاالت البنكية من خمتلف 

 املخاطر.
دراسة حىت تضمن عملية تأهيل وتطوير دائم للسياسات وبالتايل على الوكاالت البنكية حمل ال

واإلجراءات املوضوعة، أن تعمل على تصميم إجراءات وسياسات تقلل إىل أدىن حد ممكن من 
املخاطر، والتأكد من االلتزام بالقوانني واألنظمة املطبقة، كما جيب أن تعمل على إدخال 

ل هذه الوكاالت حىت تتأقلم مع متغريات البيئة التحسينات املستمرة يف السياسات واإلجراءات داخ
املصرفية املتجددة، أي أن جتعل هذه السياسات واإلجراءات مرنة قابلة للتغيري والتعديل بكل 

 سهولة.
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 :حمور وظيفة فتح احلسابات البنكية -2
أول مصلحة متكن العميل  واملنازعات و مصلحة الصندوق تعد مصلحة الشؤون القانونية

عامل مع البنك، فهي تتيح له فتح احلسابات البنكية املختلفة حسب نوع نشاطه، وكذا متكنه من الت
من متابعة املشاكل اخلاصة بتسوية معامالته إن وجدت، وبالتايل يصبح قادر على إيداع مبالغ مالية 

ألجل،  يف هذه احلسابات اليت متثل بالنسبة للبنك ودائع )سواء ودائع جارية )حتت الطلب(، ودائع
ودائع بإخطار ودائع توفري( وهي تعترب من أهم مصادر التمويل بالنسبة للبنك، حيث حيرص على 
تنميتها من خالل تنمية الوعي املصريف واالدخاري، وميكن توضيح تقييم إطارات الوكاالت 

 (.48البنكية هلذا احملور وفقا للعبارات املدرجة، من خالل اجلدول رقم )
 (وظيفة فتح احلسابات البنكيةعبارات احملور الثاين ): (48اجلدول رقم )

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة الرقم
 0.63053 1.4651 .قل وقت ممكنأتستغرق عملية فتح احلساب  58

 0.82594 2.2791 .يتحصل العميل على دفتر الشيكات يف أقل مدة ممكنة 59

 0.70200 1.5349  .ةوسائل الدفع حموسبة بدرجة كبري 60

 0.64871 2.2326 .تستعمل البطاقات البنكية بدرجة كبرية 61

 0.37943 1.8779 احملور الثاين

 .SPSSمن إعداد الطالبة، اعتمادا على خمرجات نظام  املصدر:
 تشري معطيات اجلدول أعاله، إىل أن:

عظمها يف جماالت عدم فتح احلسابات تقع م متوسطات اإلجابات اخلاصة بعبارات حمور  -أ
يتحصل العميل على دفتر الشيكات يف أقل  املوافقة، حيث أن متوسطات اإلجابة اخلاصة بالعبارات

، 2.2326، 2.2791، وهي على التوايل: تستعمل البطاقات البنكية بدرجة كبرية، مدة ممكنة
 تعرب عن عدم موافقة متوسطة إلطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة؛

وسائل الدفع حموسبة بدرجة ، قل وقت ممكنأتستغرق عملية فتح احلساب قية العبارات ب -ب
، 1.4651، فكانت متوسطات اإلجابة تعكس درجة املوافقة املتوسطة، وهي على التوايل: كبرية

 ؛[1.75 -1 ]، وبذلك فهي تقع كلها يف حدود اجملال 1.5349
، حيث سلبيارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة يعترب التقييم اإلمجايل هلذا احملور من  قبل إطا -ج

املوافقة املتوسطة هلؤالء اإلطارات على عدم ، وهو يعكس 1.8779بلغ املتوسط الكلي للمحور 
 مدى تطور وظيفة فتح احلسابات البنكية يف هذه الوكاالت.  
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 حيث تدل هذه النتائج على ما يلي:
 احلد من عمليات غسيل األموال وتتبع مصادرها من أجل منع حدوث العمليات املشبوهة و

داخل القطاع املصريف اجلزائري، فإن بنك اجلزائر يشترط على الوكاالت البنكية حمل 
الدراسة عند فتح احلسابات معرفة مصادر دخل العمالء، وذلك لتنفيذ قاعدة "اعرف 

 عميلك"، هلذا تشترط الوكاالت إجراءات عديدة عند فتح احلسابات؛ 
 تعامل ببطاقات االئتمان كما سبق ذكره يعترب ضعيف، وهذا راجع إىل ثقة العمالء يف ال

الشيك أكثر من البطاقات، كما أن التعامل بالشيك خيضع إىل محاية بواسطة القوانني 
 اخلاصة بالتعامل بالشيك. 

لية تأهيل وبالتايل من خالل هذه النتائج جيب على الوكاالت البنكية حمل الدراسة حىت تضمن عم
هلذه الوظيفة، أن تلعب دور صناعة الثقافة املصرفية والثقافة املالية لدى األفراد ورفع الوعي اجتاه 
التغريات اجلديدة يف البيئة املصرفية، وهذا يأيت أوال من توعية وتثقيف املوظفني بشكل جيد )قبل 

افية ووضوح من خالل توعية العمالء( وتدريبهم، مما يسمح هلم أن يعاملوا العمالء بشف
استفساراهتم وأسئلتهم عن اخلدمات املصرفية اليت سيستفيدون منها من خالل فتح احلسابات 

 واكتساب صفة عميل لدى هذه الوكاالت، وكذا االستفسار عن مزايا البطاقات ومشكالهتا.  

 استعمال البطاقات الدولية واألنترنت:حمور  -3
من خالل العبارات املوضحة يف اجلدول   ولية واألنترنتاستعمال البطاقات الد يستدل على

 يبني اجلدول ما يلي:(، حيث 49رقم )
، قد دلت متوسطاهتا احلسابية على درجة عدم 73، 70،71، 69، 66، 64، 62 العبارات -أ

، وجود بريد VISAالتعامل بالبطاقة الدولية  موافقة متوسطة لدى هؤالء اإلطارات حول
بنوك وفروعها وبني البنوك األخرى، هتتم إدارة البنك باجلودة اإللكترونية إلكتروين بني ال

نترنت(، أضاف التعامل باملقاصة اإللكترونية زيادة الثقة، أضاف التعامل باملقاصة اإللكترونية )األ
تدعيم دور الرقابة البنكية، املوقع اإللكتروين للبنك موقع تباديل، تتم عمليات السحب والدفع 

، مع وجود احنراف [2.5 -1.75 ]، إذ كانت متوسطات اإلجابة يف حدود اجملال ونياإلكتر
 معياري الذي يشري إىل مقدار التشتت واالختالف يف اإلجابات.
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البنوك اجلزائرية مرتبطة فيما بينها فيما خيص املوزعات اآللية درجة موافقة بالنسبة للعبارات  -ب
نمتوسط  الصادرة من أي منها يف هذه املوزعات املشتركة بالشكل الذي يتيح استخدام البطاقات

وبنك اجلزائر نمتوسط ، وجود شبكة مرتبطة لتبادل املعلومات واملعطيات بني البنوك 1.6047
، أضاف التعامل 1.1628نمتوسط  لكترونية(التحصيل واخلصم آليا )املقاصة اإليتم ، 1.4651

 ، املوقع اإللكتروين للبنك موقع معلومايت1.0930 نمتوسط باملقاصة اإللكترونية سرعة األداء
، وكل 1.4186نمتوسط  تتم عمليات السحب والدفع عن طريق الشيكات، 1.4186نمتوسط 

 ؛[1.75 -1 ]هذه املتوسطات كانت يف حدود اجملال
حيث  ،إجيابياالتقييم اإلمجايل هلذا احملور من  قبل إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة يعترب  -ج

املوافقة املتوسطة هلؤالء اإلطارات على درجة  ، وهو يعكس1.6959بلغ املتوسط الكلي للمحور 
 أن الوكاالت البنكية حمل الدراسة تستعمل نوعا ما األنترنت والبطاقات الدولية.

 (استعمال البطاقات الدولية و األنترنتعبارات احملور الثالث )(: 49اجلدول رقم )
 االحنراف املعياري ملتوسط احلسايبا العبارة الرقم
 VISA. 2.1860 1.00607يتم التعامل بالبطاقة الدولية  62

البنوك اجلزائرية مرتبطة فيما بينها فيما خيص املوزعات اآللية بالشكل الذي يتيح  63
 استخدام البطاقات الصادرة من أي منها يف هذه املوزعات املشتركة.

1.6047 0.95468 

 0.94006 1.7907 يد إلكتروين بني البنوك وفروعها وبني البنوك األخرى.يوجد بر 64

 0.73513 1.4651 توجد شبكة مرتبطة لتبادل املعلومات واملعطيات بني البنوك وبنك اجلزائر. 65

 0.81174 1.7674 هتتم إدارة البنك باجلودة اإللكترونية )األنترنت(. 66

 0.43261 1.1628 اخلصم آليا ) املقاصة اإللكترونية(.تتم عمليات التحويل، التحصيل و  67

 0.42617 1.0930 .أضاف التعامل باملقاصة اإللكترونية سرعة األداء  68

 0.90770 2.4419  .أضاف التعامل باملقاصة اإللكترونية زيادة الثقة 69

 1.00497 1.8837 .أضاف التعامل باملقاصة اإللكترونية تدعيم دور الرقابة البنكية 70

 1.00497 2.1163 .املوقع اإللكتروين للبنك موقع تباديل 71

 0.82325 1.4186 .املوقع اإللكتروين للبنك موقع معلومايت 72

 0.98942 1.7907  .تتم عمليات السحب والدفع إلكترونيا 73

 0.74709 1.3256 .تتم عمليات السحب والدفع عن طريق الشيكات 74

 0.31759 1.6959 احملور الثالث

 .SPSSمن إعداد الطالبة، اعتمادا على خمرجات نظام  املصدر:
 إن النتائج السابقة تدل على ما يلي: 
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  باملواقع اإللكترونية هلا، حيث أنه ال يوجد أي  الوكاالت البنكية حمل الدراسةعدم اهتمام
املباشر مع حتديث وجتديد هلا، ألن أغلب العمالء يفضلون إمتام معامالهتم باالتصال 

وكاالهتم، وهذا راجع لنقص معرفة العمالء باخلدمات اإللكترونية أي نقص الثقافة 
اإللكترونية لديهم، كذلك حمدودية اخلدمات املقدمة عرب املواقع اإللكترونية هلذه الوكاالت 
)االطالع على الرصيد، إجراء حتويالت التوطني ومراسلة الوكاالت برسائل إلكترونية 

ما أن أكثر اخلدمات طلبا وتوفرا من بني اخلدمات اإللكترونية جلميع  الوكاالت فقط(، ك
هي معرفة الرصيد، لذلك ال يوجد اهتمام من قبل العمالء وال الوكاالت باملواقع 

 اإللكترونية؛
  الوكاالت أن نظام املقاصة اإللكترونية يعمل على تطوير العمل املصريف وتوفري السيولة يف

، عن طريق توسع اإليداعات يف هذه الوكاالت، كما أصبحت هناك الدراسة البنكية حمل
إمكانية إلجراء أكثر من تسوية يف اليوم بسبب سرعة املقاصة وتوفريها لعامل األمان، كما 
أصبح دور بنك اجلزائر مهمته األساسية تتمثل يف ضبط عملية احلسابات بني فروعه 

 اعات بني البنوك؛والبنوك التجارية، إىل جانب حل النز
  ضعف اهتمام العمالء بتكنولوجيات املعلومات واالتصال احلديثة، وضعف ثقافة التعامل

إلكترونيا، جعل تعاملهم بالبطاقات اإللكترونية يكون ضعيف جدا، وهذا ما جيعل معظم  
 أو كل معامالهتم من سحوبات وحتويالت تتم عن طريق الشيكات.

استعمال ومن أجل ضمان تطور وتأهيل دائم يف  كية حمل الدراسةالوكاالت البنوبالتايل على 
، جيب عليها أن تعمل على حتسني جودة اخلدمات اإللكترونية، البطاقات الدولية واألنترنت

وتوسيع تشكيلة اخلدمات املقدمة عرب األنترنت للعمالء بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، وذلك بتحويل 
تبادلية، وتقوية السياسة االتصالية للبنوك مع العمالء، كما جيب أن مواقعها املعلوماتية إىل مواقع 

تعمل على توفري مستوى عال من األمن للمعامالت املصرفية عرب األنترنت باستخدام املعيار العاملي 
ألمن املعلومات املالية عرب األنترنت، وتفعيل دور شبكة االتصال بني املركز الرئيسي لكل مصرف 

وعه نما حيقق السرعة يف تداول املعلومات اخلاصة بالعمالء وإجراء التسويات الالزمة وبني باقي فر
 عليها، باإلضافة إىل االرتباط بالشبكات اإللكترونية اخلاصة باملصارف واملؤسسات املالية األخرى.
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 القروض: وظيفة منح حمور -4
ين والتنمية االقتصادية، حيث تعترب القروض نمختلف أنواعها احملرك الرئيسي لالقتصاد الوط

تعد من أهم اخلدمات اليت تقدمها البنوك للعمالء، وتعد من أهم األنشطة املصرفية اليت جتلب 
إيرادات نتيجة قيام البنوك باستالم الودائع املصرفية ومن مث تشغيلها ألهنا وسيط مايل بني املدخرين 

يعتمد عليه البنك للحصول على إيراداته، وهذا واملستثمرين، أي أهنا تعترب املورد األساسي الذي 
لن يكون إال بوجود مصلحة للقروض بالبنوك تعمل على تسهيل احلصول على القروض يف الوقت 
املناسب، وميكن توضيح تقييم إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة ملصلحة القروض وفقا 

 (.50للعبارات املدرجة، من خالل اجلدول رقم )
 (القروض وظيفة منحعبارات احملور الرابع )(: 50رقم )اجلدول 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة الرقم
 0.83990 1.9070 .أقل وقت ممكن تستغرق عملية دراسة ملفات القروض 75

 0.99834 1.8372 .آليا تتم عملية قرار منح القرض 76

 1.01156 1.9767 .يدويا تتم عملية قرار منح القرض 77

 0.32435 1.1163 البنوك تقوم نمتابعة للقروض املمنوحة. 78

 III 1.5814 0.98156من قبل جلنة بازل  %08≥تلتزم البنوك بنسبة كفاية رأس املال احملددة بـ  79

 1.05968 2.1395 هناك توريق للقروض. 80

 0.99834 2.1628 .يتعامل البنك بكل أنواع القروض 81

 0.34619 1.8173 عاحملور الراب

 .SPSSمن إعداد الطالبة، اعتمادا على خمرجات نظام  املصدر:
 يتضح من خالل اجلدول أعاله أن: 

متوسطات اإلجابات اخلاصة بعبارات حمور وظيفة منح القروض تقع معظمها يف جماالت عدم  -أ
ملفات القروض أقل تستغرق عملية دراسة املوافقة، حيث أن متوسطات اإلجابة اخلاصة بالعبارات 

هناك توريق ، تتم عملية قرار منح القرض يدويا، تتم عملية قرار منح القرض آليا، وقت ممكن
، 1.9767، 1.8372، 1.9070، وهي على التوايل: يتعامل البنك بكل أنواع القروض، للقروض

 اسة؛، تعرب عن عدم موافقة متوسطة إلطارات الوكاالت البنكية حمل الدر2.1628، 2.1395
تلتزم البنوك بنسبة كفاية رأس املال ، البنوك تقوم نمتابعة للقروض املمنوحةبقية العبارات  -ب

، فكانت متوسطات اإلجابة تعكس درجة موافقة، III بازل جلنة قبل من %08≥احملددة بـ 
 ؛[1.75 -1 ]، وبذلك فهي تقع كلها يف حدود اجملال 1.5814، 1.1163وهي على التوايل: 
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، حيث سلبياتقييم اإلمجايل هلذا احملور من  قبل إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة يعترب ال -ج
املوافقة املتوسطة هلؤالء اإلطارات درجة عدم  ، وهو يعكس1.8173بلغ املتوسط الكلي للمحور 

 أن الوكاالت البنكية حمل الدراسة ال تقوم بدورها احلقيقي فيما يتعلق نمنح القروض.على 
 إن هذه النتائج تدل على ما يلي:

  أن نسبة كفاية رأس املال يف مجيع الوكاالت البنكية حمل الدراسة كبرية، وهذا ما جيعلها
 IIIبعيدة عن التعرض للمخاطر الناجتة عن تقدمي القروض، فبالرغم من عدم تطبيق بازل 

لية، وإصدار نظام إال أن بنك اجلزائر ومن خالل رفعه لرأس مال البنوك واملؤسسات املا
 ؛IIIالرقابة الداخلية حياول تطبيق بازل 

  إن عملية متابعة القروض املمنوحة بالرغم من أمهيتها يف تفادي الوقوع يف حالة القروض
املتعثرة، وألن الوكاالت البنكية حمل الدراسة تعرف فوائض يف السيولة، جعل بعض 

دائمة للقروض، إال بعد مدة وبعد اكتشاف  الوكاالت البنكية حمل الدراسة ال تقوم نمتابعة
عدم تسديد العميل ألجزاء من القرض املتفق عليها، وهذا ما جيعل عملية التسديد يف بعض 

 احلاالت صعبة وتتجاوز املدة املتفق عليها؛ 
  أن تقدمي القروض خيضع لدراسة وموافقة إدارية خاصة يف البنوك العمومية، عكس البنوك

جيعل مدة دراسة ومنح القروض تكون أطول يف البنوك العمومية، كما أن  اخلاصة، وهذا ما
القرارات اليدوية وحمدودية القروض املقدمة من قبل بعض الوكاالت البنكية حمل الدراسة 

 يعرقل سري وتفعيل دور هذه القروض يف التنمية االقتصادية. 
البنكية حمل الدراسة، جيب أن تعمل وبالتايل ومن أجل تأهيل وظيفة تقدمي القروض يف الوكاالت 

على أن تكون سياستها اإلقراضية قابلة للتغيري وتأخذ بعني االعتبار التغريات اليت حتدث يف البيئة 
احمليطة هبا، كما جيب أن تعمل على تفعيل وظيفة منح القروض بتقدمي أكثر قدر من القروض 

وقوع يف املخاطر الناجتة عنها، وذلك بتطوير لتمويل التنمية االقتصادية، مراعية يف ذلك جتنب ال
أساليب الرقابة الداخلية ونشر ثقافة إدارة املخاطر والتقليل من نسبة القروض املتعثرة، وكذلك 

 حتديث أساليب عملها يف جمال منح القروض.  
 التجارة اخلارجية: وظيفة متويل حمور -5

ة لالقتصاد، خاصة فيما يتعلق بتسوية يعترب التمويل البنكي من بني أهم العناصر احملرك
املدفوعات على خمتلف أنواعها ، سواء الوطنية أو الدولية واليت تتم بني املقيمني وغري املقيمني يف 
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خمتلف دول العا م، حيث تقوم البنوك التجارية بدور كبري يف متويل املبادالت التجارية اخلارجية، 
بنكية منها االعتماد املستندي والتسليم املستندي أو  وذلك من خالل االعتماد على عدة تقنيات

التبادل احلر، والوقت الذي تستغرقه هذه التسوية يلعب دور مهم يف زيادة حصة البنوك يف السوق 
املصرفية، وسيتم توضيح تقييم إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة لعبارات حمور متويل التجارة 

 (.51اخلارجية، يف اجلدول رقم )
 (التجارة اخلارجية وظيفة متويلعبارات احملور اخلامس )(: 51اجلدول رقم )

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة الرقم
 0.96449 1.6977 .االعتماد املستندي هو الطابع الغالب على تسوية عمليات التجارة اخلارجية 82

 0.94827 1.6512 .التسليم املستندي هو ارجيةالطابع الغالب على تسوية عمليات التجارة اخل 83

 0.30500 2.9535 .التبادل احلر هو الطابع الغالب على تسوية عمليات التجارة اخلارجية 84

 0.89480 1.9070 .تستغرق عملية تسوية عمليات التجارة اخلارجية مدة قصرية 85

 0.35169 2.0523 احملور اخلامس

 .SPSSاعتمادا على خمرجات نظام من إعداد الطالبة،  املصدر:
 تشري معطيات اجلدول إىل أن:

الطابع الغالب على تسوية عمليات يوافق إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة على أن  -أ
الطابع الغالب على تسوية عمليات التجارة اخلارجية هو ، والتجارة اخلارجية هو االعتماد املستندي

، و هي ضمن 1.6512، 1.6977متوسط اإلجابات على التوايل:  ، حيث كانالتسليم املستندي
 ؛[1.75 -1 ] اجملال

الطابع الغالب على تسوية عمليات التجارة إطارات الوكاالت البنكية ال يوافقون على أن  -ب
، ذلك أن تستغرق عملية تسوية عمليات التجارة اخلارجية مدة قصرية، اخلارجية هو التبادل احلر

على التوايل وباحنرافات معيارية خمتلفة، تقع  1.9070، 2.9535سابية املقدرة بـ  متوسطاهتا احل
 والذي يترجم درجة عدم املوافقة؛ [2.5 -1.75 ]ضمن اجملال 

، حيث سلبياالتقييم اإلمجايل هلذا احملور من  قبل إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة يعترب  -ج
املوافقة املتوسطة هلؤالء اإلطارات درجة عدم  ، وهو يعكس2.0523بلغ املتوسط الكلي للمحور 

أن الوكاالت البنكية حمل الدراسة ال تطبق الطرق كلها يف عملية تسوية التجارة اخلارجية، على 
 كما أن عملية التسوية هذه تستغرق وقتا طويال خاصة يف البنوك العمومية.

 أي أن النتائج السابقة تدل على ما يلي:
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 وكاالت البنكية حمل الدراسة يف متويل وتسوية املدفوعات الناجتة عن خمتلف تساهم ال
املبادالت الدولية، وذلك باستخدام خمتلف التقنيات البنكية املعتمدة يف عملية التسوية هذه، 
حيث تعمل على املسامهة يف التحكم يف حجم الصادرات والواردات وبالتايل ضبط 

 التجارة اخلارجية؛
 لعمليات املتعلقة بالتجارة اخلارجية يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة عرب شبكة تتم أغلب ا

(، وذلك لضمان السرعة والدقة يف نقل املعلومات، كما أن بنك SWIFTسويفت )
اجلزائر ولضمان الرقابة على هذه الوكاالت يفرض عليها القيام بعملية التوطني املصريف 

 ء وقائي.لعمليات التجارة اخلارجية كإجرا
وبالتايل على الوكاالت البنكية حمل الدراسة ولضمان عملية تأهيل وظيفة تسوية عمليات التجارة 
اخلارجية، أن تعمل على تطوير تقنيات تسوية معامالت التجارة اخلارجية من أجل زيادة فعاليتها 

مان وتسهيل العالقات بني يف الوظيفة التمويلية هلذه الوكاالت، وزيادة فعاليتها يف حتقيق الثقة واأل
 املستوردين واملصدرين والبنوك احمللية واألجنبية.

 :الوساطة يف عمليات البورصةوظيفة  حمور -6
تقوم البنوك نمختلف األعمال املصرفية من إقراض وقبول الودائع نمختلف أنواعها وغريها 

يف األوراق املالية  جتارمن الوظائف األخرى، فإىل جانب هذه الوظائف أصبحت البنوك تقوم باإل
 ، أي القيام بدور الوسيط يف سوق رأس املالبشرائها وإعادة بيعها بالتجزئة )األسهم والسندات(

( والتعامل نمختلف الصيغ املختلفة هلذه الوساطة تقوم بدور الوسيط بني املقترضني واملستثمرين)
ة يف الوساطة املالية، مت استخدام جمموعة املالية، ومن أجل معرفة دور الوكاالت البنكية حمل الدراس

 (، لتوضيح تقييم إطارات الوكاالت البنكية هلذا احملور.52من العبارات املدرجة يف اجلدول رقم )
 فمن خالل اجلدول نالحظ ما يلي:

متوسطات اإلجابة اخلاصة بعبارات حمور وظيفة الوساطة يف عمليات البورصة تدل على  -أ
، التعامل وساطة املاليةلاإلطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة حنو التعامل ب االجتاهات السلبية

، نمقايضة األوراق املالية، وبعقود اخليار، وبعقود االستثمار، وبالعقود املستقبلية، وباملشتقات
، حيث بلغت للبنك هياكل متخصصة يف عملية الوساطة املالية، وباملبادالت وعقود املستقبلو

، 2.6977، 2.1395، 2.7442، 2.7674، 2.3488 هتا احلسابية على التوايل:متوسطا
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الذي يعكس درجة عدم  [2.5 -1.75 ]، وهي يف حدود اجملال 1.7674، 2.6512، 2.2791
 املوافقة املتوسطة؛

إذ كان  سهم والسنداتألاالكتتاب يف ايف حني يوافق إطارات الوكاالت البنكية على العبارة  -ب
 ؛[1.75 -1 ]جابة يف حدود اجملالمتوسط اإل

التقييم اإلمجايل هلذا احملور: قد حظي نموافقة سلبية من قبل إطارات الوكاالت البنكية حمل  -ج
، وهو يعرب عن االجتاه السليب لدى هؤالء 2.3152الدراسة، حيث بلغ املتوسط الكلي للمحور 

، 0.71965احنراف معياري قدره وذلك ب بالوساطة يف عمليات البورصةاإلطارات فيما يتعلق 
 وهو مقدار التشتت واالختالف يف إجابات اإلطارات املستقصني.

 (الوساطة يف عمليات البورصةوظيفة عبارات احملور السادس )(: 52اجلدول رقم )
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة الرقم
 0.79589 1.4419 يتم االكتتاب يف االسهم والسندات. 86

 1.11021 2.3488 البنك يتعامل بالوساطة املالية. 87

 0.89542 2.7674 يتعامل البنك باملشتقات. 88

 1.02569 2.7442 يتعامل البنك بالعقود املستقبلية. 89

 1.18686 2.1395 يتعامل البنك بعقود االستثمار. 90

 1.03590 2.6977 يتعامل البنك بعقود اخليار. 91

 1.09817 2.2791 ك نمقايضة األوراق املالية.يتعامل البن 92

 1.06645 2.6512 يتعامل البنك باملبادالت وعقود املستقبل. 93

 0.92162 1.7674 للبنك هياكل متخصصة يف عملية الوساطة املالية. 94

 0.71965 2.3152 احملور السادس

 .SPSSمن إعداد الطالبة، اعتمادا على خمرجات نظام  املصدر:
 لنتائج السابقة تدل على ما يلي:إن ا
  ،أن الوكاالت البنكية حمل الدراسة تدرك الدور الذي يلعبه التعامل يف عمليات البورصة

لتنشيط السوق املايل اجلزائري، لكن غياب ثقافة البورصة لدى اجملتمع حول أليات 
ضعيف  التوظيف املايل، وعمل البنوك يف هذه البورصة، جعل دور هذه الوكاالت يكون

 ويكاد يكون معدوم؛
  بالوساطة يف عمليات بورصة اجلزائر، حيث  الوكاالت البنكية حمل الدراسةمجيع تقوم ال

بنك الفالحة والتنمية الريفية، تتميز البورصة بقلة الوسطاء فيها، فهي تقتصر فقط على )
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نك اخلارجي القرض الشعيب اجلزائري، بنك التنمية احمللية، البنك الوطين اجلزائري، الب
 BNPبنك سوسييت جينريال اجلزائر، واالحتياط، لتوفري الوطين لصندوق الاجلزائري، بنك 

PARIBAS ؛اجلزائر) 
  تتمثل مهام الوكاالت البنكية حمل الدراسة اليت تعترب وسيط يف عمليات البورصة يف اجلزائر

داول يف السوق حلساب يف: توظيف القيم املنقولة واملنتوجات املالية للجهة املصدرة، الت
عمالئها، تسيري حافظة السندات نموجب تفويض، نشاط البيع والشراء كطرف مقابل، 
عمليات الترويج املتصلة بأحد األنشطة السابقة، وقد مت توسيع نشاطهم األن ليشمل 

 جماالت جديدة مثل ضمان األداء اجليد للمعامالت املالية، وإرشاد املستثمرين. 
جل تأهيل وظيفة الوساطة يف عمليات البورصة  يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة، وبالتايل من أ

جيب حتسني أداء البورصة وحتقيق فعاليتها يف متويل االقتصاد، وذلك بالعمل على نشر ثقافة 
البورصة يف اجملتمع، هذا ما سيؤدي إىل زيادة النشاط فيها وزيادة عدد الشركات املدرجة، وبالتايل 

عدد البنوك الوسيطة يف عمليات البورصة، وبالتايل تطوير وحتسني دور وظيفة الوساطة يف  زيادة
 عمليات البورصة.   

 :املصريف وظيفة التسويق حمور -7
يعترب التسويق املصريف من بني األنشطة اليت تعمل على استمرار البنوك يف االبتكار 

بكفاءة عالية، هبدف إشباع حاجات ورغبات والتحسني والتطوير لتقدمي خدمات مصرفية متميزة و
مستوى وظيفة العمالء وحتقيق رضاهم، ولقد مت استخدام جمموعة من العبارات لالستدالل على 

 ( يوضح ذلك.53التسويق املصريف يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة، واجلدول رقم )
 (املصريف وظيفة التسويقعبارات احملور السابع )(: 53اجلدول رقم )

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة الرقم
 0.85557 1.5116 يوجد يف البنك عمليات لتسعري اخلدمات. 95

هناك تطبيق مفهوم اختبار السوق للخدمات اجلديدة املقترحة قبل تقدميها بشكل  96
 هنائي.

2.0698 1.03269 

 0.75666 1.6279 هناك سياسات للتوزيع والترويج. 97

 0.92821 1.7442 هناك جتديد على مستوى وظيفة البحث والتطوير. 98

 1.00221 1.7442 تتم الرقابة على اإلنفاق على التطوير والتحديث كما ونوعا. 99

 0.68527 1.7395 احملور السابع

 .SPSSمن إعداد الطالبة، اعتمادا على خمرجات نظام  املصدر:
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 يتضح من خالل اجلدول ما يلي:
هناك ، هناك سياسات للتوزيع والترويج، ود عمليات لتسعري اخلدماتووجبارات اخلاصة بالع -أ

تتم الرقابة على اإلنفاق على التطوير والتحديث كما ، جتديد على مستوى وظيفة البحث والتطوير
، 1.7442، 1.7442، 1.6279، 1.5116قد بلغت متوسطاهتا احلسابية على التوايل:  ،ونوعا

كمؤشر على االجتاه اإلجيايب حنو هذه العبارات من قبل  [1.75 -1 ]اجملال وهي يف حدود 
 إطارات الوكاالت البنكية؛

هناك تطبيق مفهوم اختبار أنه  يف حني ال يوافق إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة على -ب
يب قدر ، ذلك أن املتوسط احلساالسوق للخدمات اجلديدة املقترحة قبل تقدميها بشكل هنائي

 الذي يعكس درجة عدم املوافقة املتوسطة؛ [2.5 -1.75 ]وهو يقع يف حدود اجملال  2.0698بـ
إجيابيا نوعا التقييم اإلمجايل هلذا احملور من  قبل إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة يعترب  -ج
ة هلؤالء املوافقة املتوسطدرجة  ، وهو يعكس1.7395، حيث بلغ املتوسط الكلي للمحور ما

املصريف يف الوكاالت البنكية تقوم بالتسعري والترويج والتوزيع،  وظيفة التسويق أناإلطارات على 
 دون القيام بدراسات للسوق بالنسبة للخدمات اجلديدة.

 إن هذه النتائج تدل على ما يلي:
  يل مكانة مهمة يف التشك الوكاالت البنكية حمل الدراسةال حيتل التسويق املصريف يف

اإلداري هلا، فهي ال تعتمد على املعلومات اليت ميكن أن يوفرها هذا النظام لتحقيق أكرب 
 كفاءة وفعالية ممكنة، والختاذ القرارات املناسبة اليت تساهم يف حتسني أداء هذه الوكاالت؛

  بالرغم من أمهية البحث والتطوير يف اكتشاف وتعزيز املعرفة وتوليد األفكار واملفاهيم
ديدة، وتطوير وابتكار اخلدمات املصرفية اجلديدة وحتسني اخلدمات احلالية املطلوبة يف اجل

ال تقوم هبذه الوظيفة بالشكل الذي حيقق هلا  الوكاالت البنكية حمل الدراسةالسوق، إال أن 
 حتسني يف مستوى أدائها.

يفة التسويق املصريف، تأهيل جيد ومستمر لوظ الوكاالت البنكية حمل الدراسةوبالتايل حىت تضمن 
وبالتايل جناحها يف السوق املصرفية، أن تعمل على إعطاء وظيفة التسويق املصريف وعملية البحث 
والتطوير مكاهنا يف اهلرم اإلداري، وأن تعمل على االبتكار والتحسني املستمر للخدمات املصرفية، 

يلة متنوعة من اخلدمات لتلبية واألحباث املستمرة ومواكبة املستجدات املصرفية، لتقدمي تشك
 رغبات أكرب قاعدة من العمالء ودخول أسواق جديدة.
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 حتليل ومناقشة إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة حول التأهيل البشري :رابعا
حول  إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة يف هذا اإلطار يتم حتديد طبيعة إجابات

 للعناصر التالية: التأهيل البشري، وفقا
 :سياسات التوظيف والتكوين وترقية املوارد البشريةحمور  -1

تعترب إدارة املوارد البشرية احملور الرئيسي لتطور وحتسني وجناح العمل املصريف للبنوك، 
وصمودها يف ظل البيئة التنافسية، وذلك ألمهية رأس املال البشري وأثره على كفاءة البنوك، حيث 

إدارة املوارد البشرية ينطوي على ركائز أساسية أمهها الوصف الوظيفي، االختيار أن مفهوم 
والتعيني، وحتفيز وتنمية وتدريب املوارد البشرية، ومن أجل ذلك جيب أن يوفر للموارد البشرية 
كل اإلمكانيات اليت تساعدها على ذلك، و هذا يكون من خالل توفري سياسات مناسبة لتوظيف 

ن اإلطارات، وتدعيمهم بالتكوين الذي يطور مهاراهتم من أجل اإلبداع أكثر، واختيار أحس
سياسات ومن أجل التعرف أكثر على مستوى  وكذلك القيام  بترقية األشخاص حسب مؤهالهتم،

استخدام جمموعة  يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة، متالتوظيف والتكوين وترقية املوارد البشرية 
  (.54رقم )اجلدول  ها يفميكن توضيحذلك، ستدالل على من العبارات لال

 تشري معطيات اجلدول إىل أن:
 سياسات التوظيف والتكوين وترقية املوارد البشرية متوسطات اإلجابات اخلاصة بعبارات حمور -أ

د ووجتقع أغلبها يف جماالت املوافقة املتوسطة، حيث أن متوسطات اإلجابة اخلاصة بالعبارات 
تعد عملية ، مسية أو غري رمسية لوصف مناصب العمل حتدد املهام املالئمة لكل منصبعملية ر

، التخصص يف الوظائف دقيق، وصف مناصب العمل واضحة يف البنك الذي تشتغلون فيه
خيضع أفراد البنك إىل حركية أي تغيري أماكن ، سياسات وإجراءات التوظيف حمددة بصفة واضحة

توفر إدارة البنك ، اسات وإجراءات للتكوين وترقية ومكافأة األفرادتوجد سي، أو مناصب العمل
برامج تدريبية معتمدة قادرة على تلبية احتياجات العاملني خاصة يف حالة ظهور خدمات مصرفية 

يعلم ،ُ تطمح السياسات واإلجراءات املوضوعة إىل ترقية وتثمني األفراد األكفاء والثقات، جديدة
ينظم املسؤولون بصفة دورية ، جلدد عن األداء املنتظر منهم من طرف مسؤوليهماألفراد املوظفون ا

 ،1.6512، وهي على التوايل: اجتماعات مع املستخدمني لتقييم أدائهم واقتراح حتسينات
1.4651، 1.6977،1.6977 ،1.5814 ،1.6279 ،1.5349 ،1.7442 ،1.5814 ،
 الت البنكية حمل الدراسة؛، تعرب عن موافقة متوسطة إلطارات الوكا1.7442
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أما العبارات األخرى فمتوسطاهتا احلسابية تشري إىل درجة عدم املوافقة فيما خيص العبارة رقم  -ب
، 1.8837، حيث كان متوسط اإلجابات على التوايل: 114و 111، 108 ،107، 103

 [2.5 -1.75 ]وهي ضمن اجملال احملدد بـ  ،1.9302، 1.7907، 1.8140، 1.9302

 باحنرافات متباينة تدل على مدى االختالف يف إجابات إطارات الوكاالت البنكية؛و
، حيث إجيابياالتقييم اإلمجايل هلذا احملور من  قبل إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة يعترب  -ج

املوافقة املتوسطة هلؤالء اإلطارات على درجة  ، وهو يعكس1.7116بلغ املتوسط الكلي للمحور 
يف الوكاالت البنكية بصفة نوعا ما واضحة، وهناك ترقية  سياسات توظيف املوارد البشرية أن

  وتكوين نوعا ما حسب احلاجة.
 (سياسات التوظيف والتكوين وترقية املوارد البشريةعبارات احملور األول )(: 54اجلدول رقم )

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 0.84187 1.6512 لية رمسية أو غري رمسية لوصف مناصب العمل حتدد املهام املالئمة لكل منصبتوجد عم 100

 0.70200 1.4651 تعد عملية وصف مناصب العمل واضحة يف البنك الذي تشتغلون فيه 101

 0.77259 1.6977 التخصص يف الوظائف دقيق 102

 0.82258 1.8837       إلجناز املهام املتعلقة بكل منصب عمل حتليال جيدا يتم حتليل القدرات املعرفية والكفاءات املطلوبة 103

 0.86009 1.6977 سياسات وإجراءات التوظيف حمددة بصفة واضحة 104

 0.69804 1.5814  خيضع أفراد البنك إىل حركية أي تغيري أماكن أو مناصب العمل 105

 0.65550 1.6279 ة األفرادتوجد سياسات وإجراءات للتكوين وترقية ومكافأ 106

تضع إدارة البنك سياسات التحفيز املادي مراعية يف ذلك عدالتها وقدرهتا على تلبية احتياجات  107
 وتوقعات العاملني وحتقيق رضاهم الوظيفي

1.9302 0.88359 

 0.62700 1.8140 تعترب سياسة التكوين يف البنك كافية 108

يبية معتمدة قادرة على تلبية احتياجات العاملني، خاصة يف حالة توفر إدارة البنك برامج تدر 109
 ظهور خدمات مصرفية جديدة

1.5349 0.54984 

 0.78961 1.7442 تطمح السياسات واإلجراءات املوضوعة إىل ترقية وتثمني األفراد األكفاء والثقات 110

 0.91439 1.7907 عن املناصب اجلديدة داخل البنكمن أجل حتفيز األفراد وترقيتهم، تعطى األولوية إىل اإلعالن  111

 0.66306 1.5814 ُيعلم األفراد املوظفون اجلدد عن األداء املنتظر منهم من طرف مسؤوليهم 112

 0.72680 1.7442 ينظم املسؤولون بصفة دورية اجتماعات مع املستخدمني لتقييم أدائهم واقتراح حتسينات 113

ة والرفع من األجر بصفة واضحة، حيث أن كل فرد يعرف ما ينتظر منه تتحدد معايري الترقي 114
 مسؤولوه حتقيقه قبل ترقيته

1.9302 0.82794 

 0.53782 1.7116 احملور األول

 .SPSSمن إعداد الطالبة، اعتمادا على خمرجات نظام  املصدر:
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 وهذه النتائج تدل على ما يلي:
  أن حتقيق نتائج استراتيجية تساهم يف بناء  سةالوكاالت البنكية حمل الدراإدراك إدارة

قدراهتا وطاقاهتا، ومتكينها من التفوق والتميز يف العمل املصريف، يتحقق من خالل التغيري 
الدائم نسبيا يف قدرات املوظفني عن طريق التدريب، من أجل تنمية قدراهتم ومهاراهتم 

 ة أفضل وبأعلى كفاءة ممكنة؛الفنية والسلوكية، ويساعدهم على أداء وظيفتهم بطريق
  نوعا ما على توظيف واختيار  الوكاالت البنكية حمل الدراسةتعمل إدارة املوارد البشرية يف

 أفضل املهارات والكفاءات العالية التدريب؛
  فهي غري عادلة، حيث ال  الوكاالت البنكية حمل الدراسةيف معايري الترقية عدم وضوح

املوظفني ومعرفتهم، حيث يتم ترقية األفراد األقل كفاءة ترتكز على مهارات وكفاءات 
والذين يشرفون على أفراد ذوي مهارات أحسن منهم، وهذا ما يؤدي إىل حدوث عدة 

 صراعات داخل هذه الوكاالت، وهو ما يؤثر بشكل سليب على أدائها. 
ى رفع مهاراهتم وبالتايل ومن أجل تطوير وتأهيل بشري جيد ومتواصل للموارد البشرية يعمل عل

، جيب عليها أن تتبىن استراتيجية لتنمية وتطوير قدرات املوظفني، الوكاالت البنكية حمل الدراسةيف 
تعتمد على إعداد الربامج التدريبية لتقومي أي سوء يف األداء ومهاراهتم بسرعة وجودة عالية، خاصة 

تعتمد على الترقية وهذا من أجل  يف ظل التطور املستمر للتكنولوجيا وكفاءهتا املذهلة، وكذلك
حتقيق رضا املوظفني، وهذا ما ينعكس إجيابا على عمل املوظفني، وبالتايل على جناح هذه 

 الوكاالت.

 :سياسات التحفيز والتقييم وتطوير املوارد البشريةحمور  -2
تها يف متثل سياسات التحفيز الدافع الكبري للموارد البشرية يف البنوك من أجل زيادة فعالي

العمل، وتقدمي األفضل، كما أن التقييم اجليد جملهوداهتا سيدفعها إىل بذل املزيد من اجلهد لتطوير 
وحتسني مستوى اخلدمات املقدمة، وهذه السياسات ستعمل على تطوير املوارد البشرية بالشكل 

ت الوكاالت الذي جيعلها قادرة على تقدمي األكثر يف جمال عملها، وميكن توضيح تقييم إطارا
 (.55البنكية حمل الدراسة هلذه السياسات، من خالل اجلدول رقم )
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 (سياسات التحفيز والتقييم وتطوير املوارد البشريةعبارات احملور الثاين )(: 55اجلدول رقم )
املتوسط  العبارة الرقم

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

جلودة يف العمل بواسطة اعتماد نظام املكافآت تدعم إدارة البنك اجلهود الرامية إىل حتسني ا 115
 .واحلوافز املادية واملعنوية مربوطة بالكفاءة يف األداء عند العاملني

1.9535 0.75446 

 0.77259 1.6977 .كل فرد يف البنك معرض ملساءلة دقيقة من طرف املسؤولني 116

 0.75078 1.7674 .يشجع املسؤولون تطوير املبادرات الفردية 117

يتوفر البنك على موارد بشرية تتناسب من حيث العدد والكفاءة للقيام باملهام املنتظرة من  118
 .كل فرد

1.8837 0.69725 

 0.75226 1.6512 .تسهل إدارة البنك استخدام القاعدة املعلوماتية للعاملني لديه 119

 0.91499 1.8605 .االبتكار علىداء والقدرة تعتمد إدارة البنك يف تقومي أداء العاملني على التميز يف األ 120

 0.85880 2.0233 .تتعامل إدارة البنك مع املتميزين نمختلف أساليب الدعم والترقيات 121

 0.87160 1.9535 .تعتمد إدارة البنك على الدقة واملوضوعية يف عملية التقومي املستمرة 122

 0.80351 1.7907 .وارد البشرية واملاديةترشد إدارة البنك اإلنفاق وحتد من هدر امل 123

 0.85622 1.9302 .هناك منوذج لتقييم أداء العنصر البشري 124

 0.97135 2.0930 .تشجع إدارة البنك األفكار اجلديدة لتطوير اخلدمات املصرفية 125

 0.87541 1.7442 .هناك جهات معنية بتطوير األفكار اجلديدة 126

 0.86073 1.7907 .د البشرية على أداء املوظفنيتؤثر إدارة املوار 127

 0.90648 1.8140 .يشجع البنك عملية جتديد وحتديث وتنمية مهارات العاملني 128

املوارد البشرية يف البنوك اجلزائرية مواكبة للتطورات التكنولوجية يف جمال اخلدمات  129
 .املصرفية

2.0698 0.85622 

 0.60185 1.8682 احملور الثاين

 .SPSSمن إعداد الطالبة، اعتمادا على خمرجات نظام  املصدر:
 من خالل اجلدول أعاله يالحظ ما يلي:

متوسطات اإلجابة اخلاصة بعبارات حمور سياسات التحفيز والتقييم وتطوير املوارد البشرية تدل  -أ
ت اإلجابة اخلاصة ، إذ أن متوسطاعلى االجتاهات السلبية إلطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة

 ، وهذا يعكس درجة عدم املوافقة؛2.5دون أن تتجاوز  1.75بكل عبارة تفوق 
التقييم اإلمجايل هلذا احملور: قد حظي نموافقة سلبية من قبل إطارات الوكاالت البنكية حمل  -ب

 ، وهو يعرب عن االجتاه السليب لدى هؤالء1.8682الدراسة، حيث بلغ املتوسط الكلي للمحور 
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سياسات التحفيز والتقييم وتطوير املوارد البشرية وذلك باحنراف معياري باإلطارات فيما يتعلق 
 ، وهو مقدار التشتت واالختالف يف إجابات اإلطارات املستقصني.0.60185قدره 

 إن النتائج السابقة تدل على ما يلي:
  فني، يؤدي إىل التحسني أن التحفيز املستمر للموظ الوكاالت البنكية حمل الدراسةال تدرك

والتطوير يف أدائهم ويزيد من كفاءهتم، وهذا ما ينعكس إجيابا على تطور أدائها، األمر 
 الذي حيد من القدرات االبتكارية والتطويرية للموظفني؛

  الوكاالت البنكية حمل الدراسةنظرا لعدم وجود معايري حمددة للتقييم كما سبق ذكره، فإن 
هذا التقومي من أجل اختاذ القرارات املناسبة نمكافأة املوظفني املتميزين  ال تعتمد على نتائج

واجملدين واملبدعني ومعاقبة املقصرين منهم، وذلك لعدم معرفة املوظف اجملتهد من غري 
ذلك، وهذا ما حيد من تشجيع هؤالء املوظفني على بذل مزيد من اجلهد واستنهاض 

 طاقاهتم اإلبداعية؛
  على التطوير الدائم ملواردها البشرية لتنمية قدراهتم  ت البنكية حمل الدراسةالوكاالال تعمل

االبتكارية، وتبين أفكار جديدة وتنفيذها، وهذا ما يؤثر سلبا على تطور العمل املصريف يف 
 هذه الوكاالت.  

خيص ولتحقيق تطور وتأهيل حنو األفضل فيما  الوكاالت البنكية حمل الدراسةوبالتايل جيب على 
، أن تقوم بوضع نظام تقييم واضح وشامل يتميز التحفيز والتقييم وتطوير املوارد البشرية سياسات

بالسرعة والدقة لتقييم كفاءات املوارد البشرية من أجل احلصول على معلومات تساعد اإلدارة 
ات على اكتشاف االحنرافات يف ضعف املوارد البشرية، ومن مث السعي لتصحيح هذه االحنراف

 بالتدريب والتحفيز والتطوير املستمر.

 حتليل ومناقشة إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة حول التأهيل القانوين :خامسا
ال يقوم أي عمل مصريف إال بقوانني تنظم سري هذا العمل، ومن أجل معرفة مدى مالئمة 

حتديد جمموعة من العبارات لدراسة التأهيل   ، متاملصريف يف البنك اجلزائرية للعملالقوانني املصرفية 
القانوين يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة، من خالل معرفة إجابات إطاراهتا حول العناصر اليت مت 

 (.56وضعها، وهذا ما سيتم توضيحه يف اجلدول رقم )
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 (: عبارات التأهيل القانوين 56اجلدول رقم )
املتوسط  العبارة الرقم

 احلسايب
حنراف اال

 املعياري
 0072145 1.8372 .القوانني املصرفية مالئمة للعمل املصريف 130

مع التطورات اليت حتدث يف الساحة املصرفية  تتالءمهناك جتديد يف القوانني املصرفية حىت  131
 .الوطنية والعاملية

1.8605 0.74263 

 0.62612 1.5814 .ى القوانني املصرفيةعل لالطالعتوفر إدارة البنك للعمال التسهيالت الالزمة  132

 0.87097 1.8372 هناك قوانني مصرفية ال تتناسب والعمل املصريف وتعرقل حتديثه وتطويره. 133

 0.95930 2.2791 هناك جمال القتراح إجراء تغيريات يف تشكيلة القوانني على السلطات املعنية. 134

 0.88234 2.5349 احات.هناك قبول من طرف السلطات هلذه االقتر 135

تراعي القوانني املصرفية الظروف االقتصادية واالجتماعية احمليطة باملؤسسات املصرفية  136
 اجلزائرية.

2.0698 0.82794 

 0.76684 2.4651 هناك استقاللية للبنوك عن بنك اجلزائر. 137

 1.02893 2.4186 .استقاللية بنك اجلزائر اليت جاء هبا قانون النقد والقرض حقيقية 138

 0.86778 2.9070 القرارات اليت يصدرها بنك اجلزائر ال ختضع ملراقبة احلكومة. 139

 1.19708 2.2558 تشجع احلكومة القرارات اليت يتخذها بنك اجلزائر. 140

 0.42546 2.1860 التأهيل القانوين

 .SPSSمن إعداد الطالبة، اعتمادا على خمرجات نظام  املصدر:
ملعطيات هذا اجلدول، تعرب إجابات إطارات الوكاالت البنكية حمل الدراسة املتعلقة  وفقا

بالتأهيل القانوين، على إدراكات سلبية ملضمون هذا احملور، إذ أن متوسطات اإلجابة اخلاصة بكل 
، وهذا يعكس درجة عدم املوافقة، وبذلك ميكن القول أن 2.5دون أن تتجاوز  1.75عبارة تفوق 

 لنتائج تدل على ما يلي: هذه ا
  تتصف القوانني املصرفية اجلزائرية باجلمود، وذلك لضعف اإلطار القانوين فيها، وهذا ما

جيعلها غري قادرة على التأقلم والتغري مع املستجدات املصرفية احلديثة، حيث أنه ال وجود 
لشاملة أو املعامالت لقوانني مصرفية مثال اليت تنظم سري العمل اإللكتروين أو عمل البنوك ا

 املالية اإلسالمية؛
  بعض القوانني املصرفية ال تتالءم والعمل املصريف يف البنوك اجلزائرية، فهي حتد من إمكانية

 توسعها يف بعض اجملاالت املصرفية؛
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  يتسم التشريع البنكي اجلزائري بانعدام االنسجام بني النصوص والتناقض أحيانا ووجود
ج عنها صعوبات يف حتليل املشاكل القانونية للبنوك، وتضع هذه القواعد ثغرات قانونية، ينت

التنظيمية البنوك يف قلب تناقضات الدولة اليت تلعب دور املساهم الوحيد واملدين والفاعل 
 االقتصادي يف أن واحد.

فيه وبالتايل حىت يكون هناك تأهيل للقوانني املصرفية يف البنوك اجلزائرية بالشكل الذي تصبح 
مواكبة لتغري العمل املصريف، جيب إعادة النظر بتعديل القوانني املصرفية اليت تعيق التطور املصريف، 
والتحديث الدوري واملستمر للقوانني اليت ال تتماشى مع متطلبات السوق املصرفية اجلديدة، من 

 أجل النهوض بالواقع املصريف يف اجلزائر.

 رات الوكاالت البنكية حمل الدراسة حول األسئلة العامةحتليل ومناقشة إجابات إطا :سادسا
بغرض الوقوف أكثر على مستوى تطوير البنوك اجلزائرية، مت وضع جمموعة من العبارات 
لالستدالل على ذلك، متثلت يف حمور األسئلة العامة، وميكن توضيح تقييم إجابات إطارات 

 (.57قم )الوكاالت البنكية هلذا احملور، من خالل اجلدول ر
 (: العبارات املتعلقة باألسئلة العامة 57اجلدول رقم )

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 0.76539 2.4419   .للبنوك األجنبيةمسايرة البنوك اجلزائرية  141

 0.99889 1.9535 هناك إمكانية لشراكة بني البنوك اجلزائرية واألجنبية. 142

 0.96334 1.9767 .شاريع لعصرنة العمل املصريف يف البنوك اجلزائريةهناك م  143

 0.73211 1.8140 .الوطين االقتصاداملؤسسات املصرفية قادرة على القيام بدورها يف  144

املؤسسات املصرفية اجلزائرية متلك املؤهالت الضرورية اليت جتعلها يف مستوى املؤسسات  145
 .املصرفية األجنبية

2.1163 0.79310 

 1.02839 2.1163 اخلوصصة حل لتحديث وتأهيل اجلهاز املصريف اجلزائري يف الوقت الراهن. 146

 1.06749 2.1628 االندماج حل لتحديث وتأهيل اجلهاز املصريف اجلزائري يف الوقت الراهن. 147

 0.94652 2.0930 تعاين البنوك اجلزائرية من ظاهرة غسيل االموال. 148

 0.89480 1.9070 حالة وجود عمليات غسيل األموال العمال مؤهلني للكشف عنها بسهولة.يف  149

 0.47404 2.0646 األسئلة العامة

 .SPSSمن إعداد الطالبة، اعتمادا على خمرجات نظام  املصدر:
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تشري معطيات اجلدول أعاله، إىل وجود عدم موافقة من قبل إطارات الوكاالت البنكية 
ات اخلاصة باألسئلة العامة، إذ أن متوسطاهتا احلسابية هي يف حدود اجملال                    على كل العبار

مسايرة للبنوك غري  البنوك اجلزائريةالذي يعكس درجة عدم املوافقة، وعليه فإن  [2.5 -1.75 ]
شاريع هناك م، وليست إمكانية لشراكة بني البنوك اجلزائرية واألجنبية، وليست هناك األجنبية

قادرة على غري  املؤسسات املصرفية اجلزائرية، وبالتايل فلعصرنة العمل املصريف يف البنوك اجلزائرية
متلك املؤهالت الضرورية اليت جتعلها يف مستوى املؤسسات ، وال القيام بدورها يف االقتصاد الوطين

 ، وهذه النتائج تدل على ما يلي:املصرفية األجنبية
 فية اجلزائرية تعاين من عدة نقائص جتعلها غري قادرة على مواكبة أن املؤسسات املصر

التغريات اليت حتدث يف الصناعة املصرفية، من أمهها ضعف مهارات العنصر البشري الذي 
يعترب حمور تطورها وحتسني أدائها، ضعف مسامهتها يف التنمية االقتصادية لضعف قدرهتا 

ثل، ضعف معدالت منوها، الضعف التكنولوجي، على تعبئة املوارد واستخدامها بشكل أم
 ضعف سلوك العميل اجتاه استعمال وسائل الدفع احلديثة؛

  عدم قدرة املؤسسات املصرفية اجلزائرية على مواجهة شدة املنافسة، وذلك لعدم وجود
كيانات مصرفية ضخمة )تكتالت مصرفية( اليت تنتج عن عمليات االندماج املصريف، وهذا 

يف املؤسسات املصرفية اجلزائرية، كما أن هناك بطء أو انعدام عمليات  ما ال جنده
 خوصصة يف اجلهاز املصريف اجلزائري؛

  عدم استعمال مفهوم البنوك الشاملة يف املؤسسات املصرفية اجلزائرية، وهذا ما يعرقل
 دورها يف الوساطة املالية يف األسواق املالية، وتقدمي خدمات التأمني...إخل.

تايل فإن املؤسسات املصرفية اجلزائرية مطالبة بتعبئة مواردها املالية والبشرية ملواجهة متطلبات وبال
الصناعة املصرفية احلالية، وإىل القيام بإصالحات عميقة وفعالة على مستوى العمل املصريف، وبتهيئة 

ع استراتيجيات املنا، املالئم والشروط الالزمة لتحسني األداء املصريف، وذلك عن طريق إتبا
تأهيلية وسياسات مصرفية فعالة، من خالل إصالح عدة نواحي يف النشاط املصريف من أمهها، 
مواكبة التطورات التكنولوجية، تنويع وحتديث اخلدمات املصرفية، تطوير التسويق املصريف، مواكبة 

عيل الشراكة األجنبية املعايري الدولية، تفعيل دور بنك اجلزائر لتطوير أداء اجلهاز املصريف، تف
 وعمليات االندماج واخلوصصة، تأهيل املوارد البشرية،...إخل.
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 املطلب الرابع: اختبار الفرضيات
بعد أن قمنا يف املطلب الثالث بتحليل املعطيات املتحصل عليها، سنقوم يف املطلب الرابع 

 االستداليل . باختبار الفرضيات الرئيسية والفرعية، وذلك باستخدام أساليب اإلحصاء
حيث أنه يف ضوء أهداف البحث واإلشكالية املطروحة والفرضيات املوضوعة، فقد مت 
تطوير فرضيات الدراسة من أجل توضيح أكثر الستراتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية، 

 كما يلي:
 متطورة.الفرضية الرئيسية األوىل: األنظمة اإلدارية بالوكاالت البنكية حمل الدراسة 

 : يتفرع عنها أربعة فرضيات
 .النظام احملاسيب بالوكاالت البنكية حمل الدراسة متطور :1فرضية

 نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال بالوكاالت البنكية حمل الدراسة متطور.: 2فرضية 
 : نظام املعلومات التسويقية بالوكاالت البنكية حمل الدراسة متطور.3فرضية 
 .ط إدارة أعمال الوكاالت البنكية حمل الدراسة متطورمن :4فرضية 

 متتلك الوكاالت البنكية حمل الدراسة هيكل تنظيمي يضمن سريورة جيدة الفرضية الرئيسية الثانية:
 .للعمل

 لعملية التأهيل الوظيفي تأثري كبري على األداء الفعال واجليد للوكاالت الفرضية الرئيسية الثالثة: 
 .لدراسةالبنكية حمل ا

 :يتفرع عنها سبعة فرضيات
السياسات واإلجراءات املوضوعة يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة مالئمة للعمل  :1فرضية 

 .املصريف
تقدمي اخلدمات املصرفية  مصلحة الصندوق بالوكاالت البنكية حمل الدراسة تضمن: 2فرضية 

 .للعمالء يف أقصر وقت ممكن
 .والبطاقات الدولية جيد يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة نترنتاستعمال األ :3فرضية 
تضمن مصلحة القروض السرعة يف حصول العميل على القروض يف الوكاالت البنكية  :4فرضية 

 .حمل الدراسة
تسوية عمليات التجارة اخلارجية بالوكاالت البنكية حمل الدراسة ال تستغرق أقل وقت : 5فرضية 
 ممكن.
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 . الت البنكية حمل الدراسة ال تتعامل بالوساطة املاليةالوكا :6فرضية 
 .حمل الدراسة البنكية بدورها احلقيقي يف الوكاالتاملصريف تقوم وظيفة التسويق  :7فرضية 

 .املوارد البشرية بالوكاالت البنكية حمل الدراسة مؤهلةالفرضية الرئيسية الرابعة: 
 : يتفرع عنها فرضيتني

واضحة يف الوكاالت البنكية حمل  ظيف والتكوين وترقية املوارد البشريةسياسات التو :1فرضية
 .الدراسة
 والتطوير تقييمالتحفيز وتعمل على السياسات توجد يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة : 2فرضية 
 .لموارد البشريةاجليد ل

دراسة ال تتماشى والعمل القوانني املصرفية يف الوكاالت البنكية حمل الالفرضية الرئيسية اخلامسة: 
 .املصريف وما جيري حمليا ودوليا من تغريات وتطورات مصرفية

 أوال: اختبار الفرضيات املتعلقة بالتأهيل اإلداري
يتعلق التأهيل اإلداري نمدى تطور األنظمة اإلدارية يف البنوك اجلزائرية، حيث سيتم اختبار 

( للعينة Tبالتأهيل اإلداري باستخدام اختبار ) الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية املتعلقة
 الواحدة.

 اختبار الفرضية الرئيسية: -1
تفيد الفرضية الرئيسية األول إىل أن "األنظمة اإلدارية بالوكاالت البنكية حمل الدراسة 

-One Sample Tللعينة الواحدة  (T) متطورة"، الختبار هذه الفرضية سنقوم باستعمال اختبار

test05عند مستوى داللة  1.75قارنة املتوسط العام لإلجابات مع املتوسط الفرضي ، مل% ،
 (T)وتعتمد قاعدة القرار بالنسبة هلذا النوع من االختبار على "قبول الفرضية إذا ما كانت قيمة 

 (T)"، قيمة %05اجلدولية، ومستوى الداللة اإلحصائية أقل من  (T)احملسوبة أكرب من قيمة 
، وقد قدرت 42ودرجات حرية  %95 استخراجها من جدول ستودنت عند احتمال اجلدولية مت

 .1.682بـ 
 يبني لنا نتائج االختبار:( 58واجلدول رقم )  
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 إلجابات مع املتوسط الفرضياللعينة الواحدة ملقارنة متوسط  T(: اختبار 58اجلدول رقم )
 ) الفرضية الرئيسية األوىل(

 1.75املتوسط الفرضي = 
  Tيمةق

 احملسوبة
 Tقيمة 

 اجلدولية
درجات 

 احلرية
مستوى 

 Sigالداللة 

الفرق بني 
 املتوسطني

 مستوى الثقة
 القيمة القصوى القيمة الدنيا

-1.975 1.682 42 0.055 0.11599- 0.2345- 0.0025 
 .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج برنامج املصدر: 

 اج القيم اليت متكننا من اختبار الفرضية الرئيسية األوىل:من اجلدول ميكننا استخر
 اجلدولية؛  Tقيمةو هي أقل من  1.975-كانت  احملسوبة T قيمة -
 ؛0.05وهو أكرب من  0.055مستوى الداللة اإلحصائية كان  -

االت و انطالقا من قاعدة القرار املبينة سابقا ميكننا رفض الفرضية أي أن األنظمة اإلدارية بالوك
 البنكية حمل الدراسة ليست متطورة.
( الفرق بني املتوسطني احلسابني العام والفرضي املقدر 58كما يبني اجلدول رقم )

 .%95نمستوى الثقة  [0.0025، -0.2345]وهذا الفرق هو يف حدود اجملال   -0.11599بـ
 بالنسبة للفرضيات املتفرعة عن هذه الفرضية الرئيسية واملتمثلة يف:

 النظام احملاسيب بالوكاالت البنكية حمل الدراسة متطور؛ :1الفرضية الفرعية  -
نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال بالوكاالت البنكية حمل الدراسة  :2الفرضية الفرعية  -

 متطور؛  
 نظام املعلومات التسويقية بالوكاالت البنكية حمل الدراسة متطور؛    :3الفرضية الفرعية  -
 منط إدارة أعمال الوكاالت البنكية حمل الدراسة متطور؛    :4فرضية الفرعية ال -
 :1الفرضية الفرعية  -2

  Tقيمةأقل من  4.457- احملسوبة T قيمة ( أن59نالحظ من خالل اجلدول رقم )
، و منه نرفض الفرضية البديلة و نقبل فرضية 0.05وهي أقل من   Sig=0.000اجلدولية وقيمة 

 أن "النظام احملاسيب بالوكاالت البنكية حمل الدراسة غري متطور". العدم، أي
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 إلجابات مع املتوسط الفرضياللعينة الواحدة ملقارنة متوسط  T(: اختبار 59اجلدول رقم )
 ) الفرضية الفرعية األوىل(

 1.75املتوسط الفرضي = 
  Tقيمة

 احملسوبة
 Tقيمة 

 اجلدولية
مستوى  درجات احلرية

الداللة 
Sig 

الفرق بني 
 املتوسطني

 مستوى الثقة
 القيمة القصوى القيمة الدنيا

-4.457 1.682 42 0.000 -0.33140 0.4815- 0.1813- 

 . SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج برنامج املصدر: 
 :2الفرضية الفرعية  -3

  Tقيمةقل من أ  0.030 احملسوبة T قيمة ( أن60نالحظ من خالل اجلدول رقم )
، ومنه نرفض  الفرضية البديلة ونقبل فرضية 0.05وهي أكرب من   Sig=0.976اجلدولية وقيمة 

 العدم، أي أن "نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال بالوكاالت البنكية حمل الدراسة ليس متطور".
 توسط الفرضيإلجابات مع املاللعينة الواحدة ملقارنة متوسط  T(: اختبار 60اجلدول رقم )

 ) الفرضية الفرعية الثانية(
 1.75املتوسط الفرضي = 

  Tقيمة
 احملسوبة

 Tقيمة 
 اجلدولية

مستوى الداللة  درجات احلرية
Sig 

الفرق بني 
 املتوسطني

 مستوى الثقة
 القيمة القصوى القيمة الدنيا

0.030 1.682 42 0.976 0.00264 0.1760- 0.1813 

 . SPSSطالبة باالعتماد على نتائج برنامج من إعداد الاملصدر: 
 :3الفرضية الفرعية  -4

  Tقيمةأقل من  0.469- احملسوبة T قيمة ( أن61نالحظ من خالل اجلدول رقم )
، ومنه نرفض الفرضية البديلة ونقبل فرضية 0.05وهي أكرب من   Sig=0.642اجلدولية وقيمة 

 وكاالت البنكية حمل الدراسة ليس متطور".العدم، أي أن "نظام املعلومات التسويقية بال
 إلجابات مع املتوسط الفرضياللعينة الواحدة ملقارنة متوسط  T(: اختبار 61اجلدول رقم )

 ) الفرضية الفرعية الثالثة(
 1.75املتوسط الفرضي = 

  Tقيمة
 احملسوبة

 Tقيمة 
 اجلدولية

مستوى الداللة  درجات احلرية
Sig 

الفرق بني 
 املتوسطني

 توى الثقةمس
 القيمة القصوى القيمة الدنيا

-0.469 1.682 42 0.642 0.04302- 0.2283- 0.1423 

 . SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج برنامج املصدر: 
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 :4الفرضية الفرعية  -5
  Tقيمةأقل من  1.256- احملسوبة T قيمة ( أن62نالحظ من خالل اجلدول رقم )

، ومنه نرفض الفرضية البديلة ونقبل فرضية 0.05وهي أكرب من   Sig=0.216ة اجلدولية وقيم
 العدم، أي أن "منط إدارة أعمال الوكاالت البنكية حمل الدراسة غري متطور".

 إلجابات مع املتوسط الفرضياللعينة الواحدة ملقارنة متوسط  T(: اختبار 62اجلدول رقم )
 ) الفرضية الفرعية الرابعة(

 1.75الفرضي =  املتوسط
  Tقيمة

 احملسوبة
 Tقيمة 

 اجلدولية
مستوى الداللة  درجات احلرية

Sig 

الفرق بني 
 املتوسطني

 مستوى الثقة
 القيمة القصوى القيمة الدنيا

-1.256 1.682 42 0.216 0.09219- 0.2403- 0.0559 

 . SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج برنامج املصدر: 

 ا: اختبار الفرضية املتعلقة بالتأهيل التنظيميثاني
البنوك اجلزائرية، حيث سيتم اختبار الفرضية الثقافة التنظيمية يف يتعلق التأهيل التنظيمي ب

الرئيسية اليت مفادها "متتلك الوكاالت البنكية حمل الدراسة هيكل تنظيمي يضمن سريورة جيدة 
 ( يوضح ذلك.63احدة، واجلدول رقم )( للعينة الوTللعمل"، باستخدام اختبار )

 إلجابات مع املتوسط الفرضياللعينة الواحدة ملقارنة متوسط  T(: اختبار 63اجلدول رقم )
 ) الفرضية الرئيسية الثانية(

 1.75املتوسط الفرضي = 
  Tقيمة

 احملسوبة
 Tقيمة 

 اجلدولية
درجات 

 احلرية
مستوى الداللة 

Sig 

الفرق بني 
 املتوسطني

 لثقةمستوى ا
 القيمة القصوى القيمة الدنيا

-0.499 1.682 42 0.620 0.04457- 0.2247- 0.1355 

 . SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج برنامج املصدر: 
  Tقيمةأقل من  0.499- احملسوبة T قيمة ( أن63نالحظ من خالل اجلدول رقم )

، ومنه نرفض الفرضية البديلة ونقبل فرضية 0.05وهي أكرب من   Sig=0.620اجلدولية وقيمة 
العدم، أي أن "الوكاالت البنكية حمل الدراسة ال متتلك هيكل تنظيمي يضمن سريورة جيدة 

 للعمل".
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 ثالثا: اختبار الفرضيات املتعلقة بالتأهيل الوظيفي
ك اجلزائرية، يتعلق التأهيل الوظيفي نمدى التطور الوظيفي جلميع الوظائف اليت تقوم هبا البنو

حيث سيتم اختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية املتعلقة بالتأهيل الوظيفي باستخدام اختبار 
(T.للعينة الواحدة ) 

 اختبار الفرضية الرئيسية: -1
لعملية التأهيل الوظيفي تأثري كبري على األداء الفعال تفيد الفرضية الرئيسية الثالثة إىل أن "

للعينة  (T) "، الختبار هذه الفرضية سنقوم باستعمال اختبار الت البنكية حمل الدراسةواجليد للوكا
عند  1.75، ملقارنة املتوسط العام لإلجابات مع املتوسط الفرضي One Sample T-testالواحدة 

 ( يبني لنا نتائج االختبار.64اجلدول رقم )، و%05مستوى داللة 
 إلجابات مع املتوسط الفرضياالواحدة ملقارنة متوسط  للعينة T(: اختبار 64اجلدول رقم )

 ) الفرضية الرئيسية الثالثة(
 1.75املتوسط الفرضي = 

  Tقيمة
 احملسوبة

 Tقيمة 
 اجلدولية

مستوى الداللة  درجات احلرية
Sig 

الفرق بني 
 املتوسطني

 مستوى الثقة
 القيمة القصوى القيمة الدنيا

2.770 1.682 42 0.008 0.12326 0.0335 0.2130 
 . SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج برنامج املصدر: 

 من اجلدول ميكننا استخراج القيم اليت متكننا من اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة:
 اجلدولية؛  Tقيمةوهي أكرب من  2.770كانت  احملسوبة T قيمة -
 ؛0.05قل من وهو أ 0.008مستوى الداللة االحصائية كان  -

لعملية التأهيل الوظيفي تأثري وانطالقا من قاعدة القرار املبينة سابقا ميكننا قبول الفرضية أي أن 
 كبري على األداء الفعال واجليد للوكاالت البنكية حمل الدراسة.

 اختبار الفرضيات الفرعية: -2
 :بالنسبة للفرضيات املتفرعة عن هذه الفرضية الرئيسية واملتمثلة يف

السياسات واإلجراءات املوضوعة يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة مالئمة :1الفرضية الفرعية  -
 للعمل املصريف؛

: مصلحة الصندوق بالوكاالت البنكية حمل الدراسة تضمن تقدمي اخلدمات 2الفرضية الفرعية  -
 املصرفية للعمالء يف أقصر وقت ممكن؛
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نترنت والبطاقات الدولية جيد يف الوكاالت البنكية حمل استعمال األ: 3الفرضية الفرعية  -
 الدراسة؛

: تضمن مصلحة القروض السرعة يف حصول العميل على القروض يف 4الفرضية الفرعية  -
 الوكاالت البنكية حمل الدراسة؛

تسوية عمليات التجارة اخلارجية بالوكاالت البنكية حمل الدراسة ال : 5الفرضية الفرعية  -
 أقل وقت ممكن؛ تستغرق

 الوكاالت البنكية حمل الدراسة ال تتعامل بالوساطة املالية؛: 6الفرضية الفرعية  -
تقوم وظيفة التسويق املصريف بدورها احلقيقي يف الوكاالت البنكية حمل : 7الفرضية الفرعية  -

 الدراسة؛
الفرضيات،  الختبار هذه 0.95( للعينة الواحدة عند احتمال Tنستخدم اختبار ستودنت )

 (.65وميكن توضيح النتائج يف اجلدول رقم )
 إلجابات مع املتوسط الفرضياللعينة الواحدة ملقارنة متوسط  T(: اختبار 65اجلدول رقم )

 )مجيع الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الثالثة(
 1.75املتوسط الفرضي = 

  Tقيمة الفرضيات
 احملسوبة

 Tقيمة 
 اجلدولية

درجات 
 يةاحلر

مستوى 
الداللة 
Sig 

الفرق بني 
 املتوسطني

 مستوى الثقة
القيمة  القيمة الدنيا

 القصوى
 0.0465 -0.3173 -0.13538 0.141 42 1.682 1.502- 1الفرضية الفرعية 

 0.2447 0.0111 0.12791 0.033 42 1.682 2.211 2الفرضية الفرعية 

 0.0436 -0.1519 -0.05411 0.270 42 1.682 1.117- 3الفرضية الفرعية 

 0.1738 -0.0393 0.06728 0.210 42 1.682 1.274 4الفرضية الفرعية 

 0.4106 0.1941 0.30233 0.000 42 1.682 5.637 5الفرضية الفرعية 

 0.7867 0.3438 0.56525 0.000 42 1.682 5.151 6الفرضية الفرعية 

 0.2004 -0.2214 -0.01047 0.921 42 1.682 0.100- 7الفرضية الفرعية 

 . SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج برنامج املصدر: 
 يالحظ ما يلي: 1.682اجلدولية  Tاحملسوبة لكل فرضية مع قيمة  Tنمقارنة قيمة 
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اجلدولية وقيمة   Tقيمةأكرب من  2.211 احملسوبة T قيمةبالنسبة للفرضية الفرعية األوىل  -أ
Sig=0.141  ومنه نرفض الفرضية البديلة ونقبل فرضية العدم، أي أن 0.05رب من وهي أك ،

 "السياسات واإلجراءات املوضوعة يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة غري مالئمة للعمل املصريف".
اجلدولية وقيمة   Tقيمةأقل من  1.502- احملسوبة T قيمةبالنسبة للفرضية الفرعية الثانية  -ب 

Sig=0.033  ومنه نرفض الفرضية البديلة ونقبل فرضية العدم، أي أن 0.05قل من وهي أ ،
"مصلحة الصندوق بالوكاالت البنكية حمل الدراسة ال تضمن تقدمي اخلدمات املصرفية للعمالء يف 

 .أقصر وقت ممكن"
اجلدولية وقيمة   Tقيمةأقل من  1.117- احملسوبة T قيمةبالنسبة للفرضية الفرعية الثالثة  -ج 

Sig=0.270   ومنه نرفض الفرضية البديلة ونقبل فرضية العدم، أي أن 0.05وهي أكرب من ،
 ".جيد يف الوكاالت البنكية حمل الدراسةليس نترنت والبطاقات الدولية استعمال األ"
اجلدولية وقيمة   Tقيمةأقل من  1.274 احملسوبة T قيمةبالنسبة للفرضية الفرعية الرابعة  -د

Sig=0.210  ومنه نرفض الفرضية البديلة ونقبل فرضية العدم، أي أن "ال 0.05أكرب من  وهي ،
تضمن مصلحة القروض السرعة يف حصول العميل على القروض يف الوكاالت البنكية حمل 

 الدراسة".
اجلدولية وقيمة   Tقيمةأكرب من  5.637 احملسوبة T قيمةبالنسبة للفرضية الفرعية اخلامسة  -هـ

Sig=0.000 ومنه نقبل الفرضية البديلة ونرفض فرضية العدم، أي أن 0.05أقل من  وهي ،
 ."تسوية عمليات التجارة اخلارجية بالوكاالت البنكية حمل الدراسة ال تستغرق أقل وقت ممكن"

اجلدولية وقيمة   Tقيمةأكرب من  5.151 احملسوبة T قيمةبالنسبة للفرضية الفرعية السادسة  -و
Sig=0.000  ومنه نقبل الفرضية البديلة ونرفض فرضية العدم، أي أن 0.05من  وهي أقل ،

 "الوكاالت البنكية حمل الدراسة ال تتعامل بالوساطة املالية".
اجلدولية وقيمة   Tقيمةأقل من  0.100- احملسوبة T قيمةبالنسبة للفرضية الفرعية السابعة  -ي

Sig=0.921   بديلة ونقبل فرضية العدم، أي أن "ال ، ومنه نرفض الفرضية ال0.05وهي أكرب من
 .تقوم وظيفة التسويق املصريف بدورها احلقيقي يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة"

سالب يدل  7، 3، 1( للفرضيات 65كما أن الفرق املتوسطي املوضح يف اجلدول رقم )
، 0.95ال الثقة على أن املتوسط احلسايب العام احملسوب أقل من املتوسط الفرضي، ويف حدود جم
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موجب يدل على أن املتوسط احلسايب العام احملسوب  6، 5، 4، 2أما الفرق املتوسطي للفرضيات 
 .0.95أكرب من املتوسط الفرضي، ويف حدود جمال الثقة 

 رابعا: اختبار الفرضيات املتعلقة بالتأهيل البشري
رية، حيث سيتم اختبار يتعلق التأهيل البشري بتأهيل املورد البشري يف البنوك اجلزائ

( للعينة Tالفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية املتعلقة بالتأهيل البشري باستخدام اختبار )
 الواحدة.

 اختبار الفرضية الرئيسية: -1
تفيد الفرضية الرئيسية الرابعة إىل أن "املوارد البشرية بالوكاالت البنكية حمل الدراسة 

-One Sample Tللعينة الواحدة  (T) سنقوم باستعمال اختبار  مؤهلة"، الختبار هذه الفرضية

test 05عند مستوى داللة  1.75، ملقارنة املتوسط العام لإلجابات مع املتوسط الفرضي% ،
 ( يبني لنا نتائج االختبار.66اجلدول رقم )و

 فرضيإلجابات مع املتوسط الاللعينة الواحدة ملقارنة متوسط  T(: اختبار 66اجلدول رقم )
 ) الفرضية الرئيسية الرابعة(

 1.75املتوسط الفرضي = 
  Tقيمة

 احملسوبة
 Tقيمة 

 اجلدولية
مستوى الداللة  درجات احلرية

Sig 

الفرق بني 
 املتوسطني

 مستوى الثقة
 القيمة القصوى القيمة الدنيا

0.484 1.682 42 0.631 0.03992 0.1267- 0.2065 

 . SPSSباالعتماد على نتائج برنامج من إعداد الطالبة املصدر: 
  Tقيمةأقل من  0.484 احملسوبة T قيمة ( أن66نالحظ من خالل اجلدول رقم )

، ومنه نرفض الفرضية البديلة ونقبل فرضية 0.05وهي أكرب من  Sig=0.631اجلدولية وقيمة 
 العدم، أي أن "املوارد البشرية بالوكاالت البنكية حمل الدراسة ليست مؤهلة".

 اختبار الفرضيات الفرعية: -2
 بالنسبة للفرضيات املتفرعة عن هذه الفرضية الرئيسية واملتمثلة يف:

واضحة يف الوكاالت  سياسات التوظيف والتكوين وترقية املوارد البشرية :1الفرضية الفرعية  -
 البنكية حمل الدراسة؛
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تحفيز تعمل على السياسات ة توجد يف الوكاالت البنكية حمل الدراس :2الفرضية الفرعية  -
 ؛لموارد البشريةاجليد ل والتطوير تقييمالو

الختبار هذه الفرضيات، وميكن  0.95( للعينة الواحدة عند احتمال Tنستخدم اختبار ستودنت )
 .(67توضيح النتائج يف اجلدول رقم )

 وسط الفرضيإلجابات مع املتاللعينة الواحدة ملقارنة متوسط  T(: اختبار 67اجلدول رقم )
 )الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الرابعة(

 1.75املتوسط الفرضي = 
  Tقيمة الفرضيات

 احملسوبة
 Tقيمة 

 اجلدولية
درجات 

 احلرية
مستوى 
الداللة 
Sig 

الفرق بني 
 املتوسطني

 مستوى الثقة
القيمة  القيمة الدنيا

 القصوى
 0.1271 -0.2039 -0.03837 0.642 42 1.682 0.468 1الفرضية الفرعية 

 0.3034 -0.0670 0.11822 0.205 42 1.682 1.288 2الفرضية الفرعية 

 .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج برنامج املصدر: 
 يالحظ ما يلي: 1.682اجلدولية  Tاحملسوبة لكل فرضية مع قيمة  Tنمقارنة قيمة 

اجلدولية وقيمة   Tقيمةأقل من  0.468 احملسوبة T مةقيبالنسبة للفرضية الفرعية األوىل  -أ
Sig=0.642   ومنه نرفض الفرضية البديلة ونقبل فرضية العدم، أي أن 0.05وهي أكرب من ،

غري واضحة يف الوكاالت البنكية حمل  سياسات التوظيف والتكوين وترقية املوارد البشرية"
 الدراسة".

اجلدولية وقيمة   Tقيمةأقل من  1.288 احملسوبة T قيمة بالنسبة للفرضية الفرعية الثانية -ب 
Sig=0.205   ومنه نرفض الفرضية البديلة ونقبل فرضية العدم، أي أنه "ال 0.05وهي أكرب من ،

اجليد  والتطوير تقييمالتحفيز وتعمل على السياسات توجد يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة 
 ".لموارد البشريةل

 فرضية املتعلقة بالتأهيل القانوينخامسا: اختبار ال
يتعلق التأهيل القانوين نمدى مالئمة القوانني املصرفية للعمل املصريف، وتغيريها حىت تصبح 
مالئمة  جلميع الوظائف اليت تقوم هبا البنوك اجلزائرية، حيث سيتم اختبار الفرضية الرئيسية املتعلقة 

ينة الواحدة، وتفيد الفرضية الرئيسية الثالثة إىل أن        ( للعTبالتأهيل القانوين باستخدام اختبار )
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وما جيري حمليا  والعمل املصريف ال تتماشىالوكاالت البنكية حمل الدراسة يف "القوانني املصرفية 
 ( يبني لنا نتائج االختبار.68اجلدول رقم )و ودوليا من تغريات وتطورات مصرفية"،

 إلجابات مع املتوسط الفرضياة الواحدة ملقارنة متوسط للعين T(: اختبار 68اجلدول رقم )
 ) الفرضية الرئيسية اخلامسة(

 1.75املتوسط الفرضي = 
  Tقيمة

 احملسوبة
 Tقيمة 

 اجلدولية
مستوى الداللة  درجات احلرية

Sig 

الفرق بني 
 املتوسطني

 مستوى الثقة
 القيمة القصوى القيمة الدنيا

6.721 1.682 42 0.000 0.43605 0.3051 0.5670 

 . SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج برنامج املصدر: 
 من اجلدول ميكننا استخراج القيم اليت متكننا من اختبار الفرضية الرئيسية اخلامسة:

 اجلدولية؛  Tقيمةو هي أكرب من  6.721كانت  احملسوبة T قيمة -
 ؛0.05أقل من  وهو 0.000مستوى الداللة اإلحصائية كان  -

يف وانطالقا من قاعدة القرار املبينة سابقا ميكننا قبول الفرضية أي أن القوانني املصرفية 
ال تتماشى والعمل املصريف وما جيري حمليا ودوليا من تغريات الوكاالت البنكية حمل الدراسة 

 .وتطورات مصرفية

 املطلب اخلامس: نتائج الدراسة امليدانية واملقترحات
م يف هذا املطلب باستعراض أهم النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل الدراسة سنقو

امليدانية اليت أجريت على الوكاالت البنكية يف كل من والية سطيف، والية قسنطينة، ووالية برج 
 بوعريريج، وبناء على هذه  النتائج سنقدم بعض املقترحات.

 أوال: نتائج الدراسة امليدانية:
الدراسة امليدانية اليت أجريت على الوكاالت البنكية يف الواليات الثالث         من خالل 

)سطيف، قسنطينة، برج بوعريريج( اليت كان اهلدف منها الوقوف على مستوى تأهيل البنوك 
اجلزائرية، ومعرفة استراتيجيات التأهيل املتبعة، ومن خالل حتليل ومناقشة إجابات إطارات 

 ة املتعلقة بأسئلة االستمارة، توصلنا إىل جمموعة من النتائج، نستعرضها فيما يلي:الوكاالت البنكي
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إن النظام احملاسيب املوجود بالوكاالت البنكية حمل الدراسة يعتمد على املعايري احملاسبية الدولية  -1
لكن ليس بنفس اجلودة، حيث يعمل هذا النظام على حصر العمليات املالية املتعلقة بشأن 

لوكاالت املدروسة ومتثيلها يف صورة بيانات أساسية أولية وتسجيلها يف الدفاتر والسجالت ا
احملاسبية بكفاءة وفعالية، وبالتايل فهي متتلك نظام حماسيب يضمن هلا القيام بعملياهتا املختلفة بكل 

 الواحد. على تسوية العمليات بني وكاالت البنكها يساعد سهولة، كما
ووكاالت الواحد كاالت البنك والعمليات بني بعض اسيب يساعد على تسوية وجد نظام حمي -2

، خاصة تسوية عمليات املقاصة اإللكترونية لكن ليس باجلودة املطلوبة، وهذا ما البنوك األخرى
 يعرقل إمتام بعض العمليات يف الوقت املناسب.

مات واالتصال، لكن ليست متتلك مجيع الوكاالت البنكية حمل الدراسة تكنولوجيا للمعلو -3
، وهي كافيةغري وسائل االتصال املوجودة متطورة بالشكل الذي جنده يف البنوك األجنبية، كما أن 

، حيث أنه توجد شبكة معلوماتية تربط وكاالت لعمليات املصرفية داخل البنكة إىل حد ما لمالئم
ة تربط وكاالت البنك البنك الواحد لتسوية بعض املعامالت وليس كلها، وال توجد شبك

 ووكاالت البنوك األخرى. 
 املوجود بالوكاالت البنكية حمل الدراسة  يتميز نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصالال  -4

، وبالتايل هو ال يوفر هلم السهولة يف االطالع على باملرونة يف نقل املعلومة بني خمتلف العاملني
إيصال كل املعلومات املنتجة داخليا واليت تعترب مفيدة يقوم باملعلومات الضرورية لسري العمل، وال 

  .لتحقيق أهداف البنك
على للمعلومات التسويقية، بل هو موجود نظام  الوكاالت البنكية حمل الدراسة يوجد يفال  -5

جيعل القرارات مركزية وبالتايل عدم قدرة املستقبلني هلا بإحداث وهذا ما مستوى املديرية العامة، 
فيما خيص اخلدمات  يتم االعتماد على القرارات اليت يتخذها هذا النظاملكن ال أي تغيريات فيها، 

 .يعمل وفقا للمعايري العاملية املعتمدة يف البنوك األجنبيةاملقدمة، كما أنه ال 
، وذلك من تطوير اخلدمات املصرفيةاملوجود إىل حد ما يف  املعلومات التسويقيةيساهم نظام  -6

ل قيامه بتوفري املعلومات الضرورية إلدارة التسويق املصريف، مع إمكانية االستفادة منها بالنسبة خال
لإلدارات األخرى )احملاسبة، وإدارة املوارد البشرية واإلدارة العامة( يف إطار متكامل، كما تعمل 

جودة خدماهتا ي، بغرض حتسني نظام التسويقهذا التطوير الوكاالت البنكية حمل الدراسة على 
 املقدمة.
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تنظر إدارة الوكاالت البنكية حمل الدراسة نوعا ما باعتبار إىل مجيع الشكاوى الواردة من  -7
العمالء واملستفيدين من خدماهتا، حيث نادرا ما يتابع البنك مشكالت العمالء ويتعامل بتفاعل 

تابع هذه املشكالت، كما جتري معها وهذا يف البنوك العمومية، والعكس يف البنوك اخلاصة اليت ت
 .إدارهتا دراسات مسحية للتعرف على حاجات ورغبات العمالء

، كما رضا العميلوكاالت البنكية حمل الدراسة خاصة يف البنوك اخلاصة على تركز إدارة ال -8
 ، وذلك إدراكا منها أن البقاء واالستمرار يفيلتزم البنك نمتطلبات اجلودة اليت يطلبها العمالء

النشاط املصريف وحتقيق ميزة تنافسية، يأيت من قياس ومتابعة رضا العميل عن اخلدمات املقدمة، 
حيث أن رضا العميل يعترب مدخال لضمان احلفاظ عليه وتنمية والءه حنو البنك، وهذا لن يكون 

ا ما إال عن طريق تقدمي منتجات أو خدمات جيدة تليب حاجاته ورغباته وتتالءم مع توقعاته، وهذ
 ال جنده يف البنوك العمومية.

ترتكز أهداف الوكاالت البنكية اخلاصة على التميز، وذلك بالعمل على التطوير والتغيري  -9
لتزم بإتباع تطبيق اجلودة ت والتجديد الدائم يف حيوية العمل، بغرض حتقيق الكفاءة والفعالية، لذا

 .الشاملة يف تقدمي أفضل اخلدمات للعمالء
من يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة للموارد البشرية واملادية املخصصة وجد كفاية ال ت -10

وذلك راجع لنقص عمليات التوظيف يف ، هذه الوكاالتحيث العدد والكفاءة لتحقيق أهداف 
هذه الوكاالت، فهي ال تستخدم املوارد البشرية من خمتلف اخلربات واملهارات بالعدد الكاف، 

تثمر يف املوارد املادية من أموال ومعدات وجتهيزات واملعلومات وأساليب كما أهنا ال تس
 التكنولوجيا.

يف إعداد البنكية حمل الدراسة نمشاركة مسؤويل هذه الوكاالت الوكاالت  ال هتتم إدارة -11
، ألن األهداف توضع على مستوى املديريات اجلهوية، والوكاالت تقوم األهداف العامة للبنك

 خلطط املوضوعة لتنفيذ وإجناز وحتقيق هذه األهداف.بتنفيذ ا
، فهي غري مرنة أي غري قادرة األنظمة اإلدارية يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة غري متطورة -12

على االستجابة ملختلف التغريات والتطورات البيئية سواء الداخلية أو اخلارجية، وهذا ما جيعلها ال 
 ات املناسبة والضرورية للتأقلم مع هذه التغريات.تقوم بالتغيريات والتحسين
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 ال توجد مشاريع لتغيري طرق وقواعد عمل األنظمة اإلدارية املوجودة يف الوكاالت البنكية -13
حمل الدراسة، األمر الذي جيعلها غري قادرة على التجديد والتغيري يف عملياهتا وطرقها ووسائلها، 

 يف العمل املصريف.جلعلها تتالءم مع التطور احلاصل 
 التنظيمية العالقات بدقة حيدد تنظيمي هيكل الوكاالت البنكية حمل الدراسة يف يوجد -14

املوجودة، وحيدد كيفية توزيع األنشطة كتوزيع املهام، والتنسيق واإلشراف من أجل حتقيق  اإلدارية
اخلطط واختاذ القرارات  أهداف هذه الوكاالت بكفاءة وفعالية، وذلك من خالل املساعدة يف تنفيذ

 التنظيمي وحتديد أدوار املوظفني وحتقيق االنسجام بني خمتلف الوحدات واألنشطة، كما أن اهليكل
 نشاطاهتا. خمتلف إلدارة الضرورية املعلومات تدفق هلذه الوكاالت البنكية يضمن

األفراد،  بني امللمه النظامي الفصل مبدأ نشاط لكل الوكاالت البنكية حمل الدراسة تطبق -15
حيث يتم حتديد اختصاصات كل فرد داخل هذه الوكاالت، األمر الذي مينع حدوث التداخالت 
واالزدواجية يف املهام، لكن يف بعض الوكاالت ونظرا لنقص املوارد البشرية فيها جند هناك تشابك 

 لوكاالت.وتداخل يف مهام املوظفني من أجل ضمان السري احلسن للعمل املصريف يف هذه ا
 الالزمة واملسؤوليات الصالحيات نوعا ما بعض الوكاالت البنكية حمل الدراسة إدارة تفوض -16

لإلداريني، وذلك من أجل مشاركة املستويات اإلدارية يف اختاذ القرارات ويف تنفيذ العمل املصريف، 
 .لكنها غري واسعة بل هي حمدودة على أشخاص معينني أي سلطة ضيقة

 لتحديد الكمي القياس طرق استخدام الوكاالت البنكية حمل الدراسة إدارة جعال تش -17
حلها، حيث ال يتم التعرف على حجم املشكل وال  يف واملسامهة الوكاالت تواجه اليت املشكالت

على كيفية املعاجلة، فمعظم املشاكل اليت تتعرض هلا الوكاالت يتم حلها بشكل عشوائي دون 
 خلسائر اليت تسببت فيها.الوقوف على مقدار ا

 الوقائية الرقابة يضمن متكامل نظام نوعا ما على الوكاالت البنكية حمل الدراسة إدارة تعتمد -18
 الرقابة واعتماد باملسؤولية الذايت الشعور واحد، فهي حترص نوعا ما على تنمية آن يف والنهائية

من قيم العاملني ومدى إحساسهم باالنتماء العاملني، ألن الرقابة الذاتية نابعة  قبل من الذاتية
 وارتباط مصاحلهم نمصاحل الوكاالت، وزيادة دافعية العاملني حنو التحسني وتطوير األداء.

 من والتحقق اخلطط لتقومي حمددة معايري الوكاالت البنكية حمل الدراسة إدارة تستخدم ال -19
من نتائج هذا التقومي لتطوير مستوى جودة  أهدافها، وبالتايل فهي ال تستفيد حتقيق على قدرهتا

 خدماهتا املقدمة.
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 البنكية اخلطة على الراجعة التغذية بطلب الوكاالت البنكية حمل الدراسة إدارة ال تلتزم -20
األطراف، وهذا ما يعيق التعرف على مدى حتقق األهداف  مجيع من األهداف حتقق ومستوى

 واالحنرافات ومعاجلتها.
 نوعا ما جلميع املوجودة يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة مالئمة واإلجراءات تالسياسا -21

وكاالت البنكية حمل الدراسة، حيث أن اإلجراءات اليت ال تناسب بعض العمليات ال يف العمليات
ختضع إىل  هذه اإلجراءات وضع ال ميكن تغيريها وال تعديلها بسهولة، وذلك راجع إىل أن عملية

 سلطات العليا يف هذه الوكاالت البنكية وكذلك بنك اجلزائر.موافقة ال
 الداخلية املناشري يف املكتوبة الرقابة عمليات وكاالت البنكية حمل الدراسة فعلياال إدارة تطبق -22

 الوقت يف املالئمة التصحيحية اإلجراءات املوضوعة، وهذا ما جيعلها تتخذ اإلجراءات وفق للبنك
 املكتشفة. األخطاء حتصحي هبدف املطلوب

وكاالت البنكية حمل الدراسة، جيب املوافقة عليه من اليف حالة طرح منتج جديد من طرف  -23
قبل بنك اجلزائر، فإذا  م يتم املوافقة عليه ال ميكن طرح هذا املنتوج اجلديد، وهو ما يعرقل تطوير 

دمات، وكذلك حيد من قدرات اخلدمات املصرفية، وحيد من تنويع وتقدمي تشكيلة كبرية من اخل
 اإلبداع واالبتكار لدى املوظفني.

إن املزايا احملدودة اليت يقدمها التعامل بالبطاقات البنكية يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة،  -24
وعدم وجود تنوع كبري يف اخلدمات اليت توفرها هذه البطاقات، حيث أهنا توفر للعميل إجراء 

طالع على الرصيد والتحويالت فقط وذلك على مستوى املوزعات األلية عمليات السحوبات واال
للوكاالت املستوطن فيها، وإجراء عمليات السحب فقط وذلك على مستوى املوزعات األلية 

 خيص فيما بينها فيما اخلاصة بالوكاالت البنكية األخرى، ألن هذه الوكاالت البنكية مرتبطة
 املوزعات هذه يف منها أي من الصادرة البطاقات استخدام يحيت الذي بالشكل اآللية املوزعات

يف الوكاالت  البنكيةالبطاقات املشتركة، لكن املبلغ املسموح به منخفض جدا، هذا ما جعل 
، كما أن املوزعات األلية ال تتميز بالفعالية %100البنكية حمل الدراسة ليست مستعملة بنسبة 

انا بصفة عادية وتعاين من تعطالت متكررة، وهذا ما أدى إىل والنجاعة، حيث أهنا ال تشتغل أحي
 احلد من وترية استعمال البطاقات البنكية اإللكترونية وال يشجع العمالء على اكتساهبا.

، وذلك (األنترنت) اإللكترونية باجلودة عدم اهتمام إدارة الوكاالت البنكية حمل الدراسة -25
بالصريفة اإللكترونية )املصارف االفتراضية( نمعناها احلقيقي،  راجع إىل عدم تعامل هذه الوكاالت
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اليت تعتمد بشكل كبري على شبكة األنترنت يف تقدمي خدماهتا للعمالء، حيث أنه ال يوجد ابتكار 
 للخدمات املصرفية وال تطوير ألساليب تقدميها عرب شبكة األنترنت.

األداء،  سرعة للوكاالت البنكية حمل الدراسةبالنسبة  اإللكترونية باملقاصة التعامل أضاف -26
وذلك بتقليص أجال التحصيل باملقارنة مع املبادالت اليت تقوم هبا هذه الوكاالت، وكذلك ضمان 

 البنكية. الرقابة دور أمن هذه املبادالت، وتدعيم
 موقعلكن هو بصفة عامة  ،1إلكتروين لديها موقع إن مجيع الوكاالت البنكية حمل الدراسة -27

معلومايت، يتم فيه التعريف بالبنك واملنتجات البنكية من قروض وخدمات، إال يف بعض الوكاالت 
اخلاصة قد يتعدى إىل موقع تفاعلي )اتصايل( أو تباديل، تتم فيه بعض العمليات مثل حتويل األموال 
من حساب إىل حساب واالطالع على الرصيد وطلب الصكوك وطلب كشف احلساب، وتوطني 

 عمليات التجارة اخلارجية، كما أهنا تتميز بالتعطالت املتكررة يف بعض األحيان.
على مستوى الوكاالت البنكية  والدفع السحب رغم توفر البطاقات البنكية، إال أن عمليات -28

الشيكات أكثر من السحب اإللكتروين، وهذا ما يفسر االستعمال  طريق تتم عن حمل الدراسة
ت البنكية، وهذا راجع إىل عدم وجود ثقافة التعامل اإللكتروين من طرف العمالء، احملدود للبطاقا

 وكذلك جهلهم باملزايا املختلفة هلذه البطاقات.
لضمان عدم الوقوع يف خطر السيولة، وعدم السداد للقروض املمنوحة تقوم الوكاالت  -29

 كفاية بنسبة ت البنكية حمل الدراسةالوكاال هلذه القروض، كما تلتزم نمتابعة البنكية حمل الدراسة
 .III بازل جلنة قبل من% 08≥ بـ احملددة املال رأس
القروض، وهذا ما يدفع بالعميل إىل  أنواع بكل الوكاالت البنكية حمل الدراسة ال تتعامل -30

عدم االلتزام بالتعامل مع بنك واحد، بل يقوم بتغيري البنك لتسهيل معامالته واحلصول على 
 روض اليت ال مينحها بنكه األصلي. الق

                                                 
 فرة على شبكة األنترنت هي:مواقع الوكاالت البنكية حمل الدراسة املتو -1
                                     www.bna.dzالبنك الوطين اجلزائري: -                                      www.bea.dzالبنك اخلارجي اجلزائري:  -
                     www.badr-bank.dzالفالحة والتنمية الريفية:بنك  -                                               www.bdl.dzبنك التنمية احمللية: -
                    www. Albaraka-bank.comبنك الربكة اجلزائري: -           www.cnepbanque.dzبنك: -الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط -
 www.ag-bank.com بنك اخلليج اجلزائر: -              www.bank-abc.com( اجلزائر:ABCاملؤسسة العربية املصرفية) -
 www.trust-bank-algeria.comترست بنك:  -     www.housingbankdz.comاجلزائر: -بنك اإلسكان للتجارة والتمويل -
  www.arabbank.dzالبنك العريب اجلزائر:  -                                      www.natixis.dzبنك نتكسيس اجلزائر:  -
 www. Societgeneral.dzسوسييت جينريال اجلزائر: -                www.bnpparibas.dz اجلزائر: BNP PARIBASبنك  -
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متتلك بعض الوكاالت البنكية حمل الدراسة هياكل متخصصة يف عملية الوساطة املالية،  -31
لكنها ال تتعامل بالوساطة املالية، نظرا لعدم وجود بورصة على املستوى الوطين حقيقية، كما أن 

ت البنكية حمل الدراسة اليت متتلك وكاالالهناك انعدام لشاشات عرض للعمليات يف البورصة يف 
 هذه اهلياكل املتخصصة، وهذا ما يفسر انعدام أو غياب الثقافة املالية لدى عمالء هذه الوكاالت؛

الوكاالت البنكية حمل  يف واضحة التوظيف وإجراءات العمل مناصب وصف عملية تعد-32
 تغيري أي حركية إىل الوكالة ادأفر ليس دقيق، حيث خيضع الوظائف يف غري أن التخصص الدراسة،

  العمل إذا دعت احلاجة إىل ذلك.  مناصب أو أماكن
 ذلك يف مراعية املادي التحفيز سياسات الوكاالت البنكية حمل الدراسة إدارة ال تضع -33

 الوظيفي. رضاهم وحتقيق العاملني وتوقعات احتياجات تلبية على وقدرهتا عدالتها
كافية، حيث أن إدارة هذه  الوكاالت البنكية حمل الدراسة يف وينالتك سياسة ال تعترب -34

 حالة يف خاصة العاملني، احتياجات تلبية على قادرة معتمدة تدريبية برامج الوكاالت ال توفر
 جديدة. مصرفية خدمات ظهور

 األولوية الوكاالت البنكية حمل الدراسة، فإنه ال تعطى داخل جديدة يف حالة وجود مناصب -35
موظفي هذه الوكاالت، بل يتم منح هذه املناصب ملوظفني من خارج هذه الوكاالت، وهذا  إىل

 ما يقف ضد حتفيز املوظفني ألداء أحسن.
اجلهود الرامية إىل حتسني اجلودة يف العمل  الوكاالت البنكية حمل الدراسةتدعم إدارة ال  -36

، العاملني ربوطة بالكفاءة يف األداء عنداملعنوية بواسطة اعتماد نظام املكافآت واحلوافز املادية وامل
 .املسؤولون تطوير املبادرات الفردية كما ال يشجع 

يف تقومي أداء العاملني على التميز يف األداء  الوكاالت البنكية حمل الدراسةتعتمد إدارة  ال -37
، كما أهنا ال تعتمد لترقياتتتعامل مع املتميزين نمختلف أساليب الدعم وا، وال والقدرة يف االبتكار

منوذج لتقييم للموارد البشرية، حيث ال يوجد  على الدقة واملوضوعية يف عملية التقومي املستمرة
 ، بل يتم التقييم عشوائيا.أداء العنصر البشري

املقترحة من قبل العمال األفكار اجلديدة  الوكاالت البنكية حمل الدراسةتشجع إدارة ال  -38
جهات معنية بتطوير األفكار ، كما أنه ال توجد يف هذه الوكاالت دمات املصرفيةلتطوير اخل

 .عملية جتديد وحتديث وتنمية مهارات العاملني، وهذا ما ال يشجع اجلديدة
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هناك ، لكن ليس هناك قوانني مصرفية ال تتناسب والعمل املصريف وتعرقل حتديثه وتطويره -39
شكيلة القوانني على السلطات املعنية حىت تتالءم مع التطورات جمال القتراح إجراء تغيريات يف ت

، ألنه حىت وإن كان هناك جمال القتراح التغيري، اليت حتدث يف الساحة املصرفية الوطنية والعاملية
 .هناك قبول من طرف السلطات هلذه االقتراحاتفليس 

جلزائر، وهذا ما يعرقل تطوير بنك اعن  للوكاالت البنكية حمل الدراسةاستقاللية ال يوجد  -40
، حقيقيةليست اليت جاء هبا قانون النقد والقرض  بنك اجلزائراستقاللية العمل املصريف، يف املقابل 

بنك اجلزائر القرارات اليت يتخذها ، كما أن لقرارات اليت يصدرها ملراقبة احلكومةا ختضعفهو أيضا 
 ال تلقى القبول دائما من قبل احلكومة.

 املقترحات: ثانيا:
 على ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها ميكن اقتراح ما يلي:

العمل على التحديث املستمر للنظام احملاسيب ومواكبة التغريات والتطورات الدولية يف جمال  -1
العمل احملاسيب البنكي، وهذا ما جيعله يتميز حبركة دائمة ومستمرة إلجناز مهامه وحتقيق أهدافه، 

القدرة على القيام نمعامالهتا املالية بكل سهولة للوكاالت البنكية حمل الدراسة حيقق لذي بالشكل ا
 .واكتشاف األخطاء يف أقل وقت ممكن

تركز صناعة اخلدمات املالية واملصرفية جزء كبري من جهدها على التكنولوجيا، أي بناء  -2
تكنولوجية، لذا يرتبط جناح واستخدام نظم مصرفية ومالية متقدمة جدا تساير التطورات ال

الوكاالت البنكية حمل الدراسة نمدى قدرهتا على إتباع نظم عمل حديثة، وتبين التكنولوجيا 
 املصرفية والعمل على إدارهتا بالشكل الذي يعمل على حتسني تنافسيتها يف ظل املتغريات املصرفية.

املركزية أي  اتعلى مستوى املديري املعلومات التسويقيةضرورة أو عدم االكتفاء بوجود نظام  -3
أن هذه الوكاالت تكون مهزة  باعتبارضرورة مد هلذا النظام يف كل الوكاالت التابعة لكل بنك، 

دارة العامة تعطي دراسات دارة العامة وجمموعة من النتائج اليت تقوم هبا، وذلك أن اإلوصل بني اإل
الذي يعترب غائب على مستوى كل  ةقيتسويمعلومات شاملة، أما إذا سجلنا تواجد نظام 

 .الوكاالت والفروع فستكون الدراسة أكثر دقة وأكثر قربا من الواقع
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من خالل تأهيل  ة اليت يقوم هبا نظام املعلومات التسويقية،تطوير التقنيات املعتمدة يف الدراس -4
ارات جديدة، هذا النظام، هبدف حتسني واكتساب قدرات ومعارف ومه الكفاءات القائمة على

 والعمل على مواكبة التحوالت اليت حتصل واليت يشهدها احمليط املصريف يف جمال املعلومات.
استحداث ضمن اهليكل التنظيمي موقع وظيفي  جيب على الوكاالت البنكية حمل الدراسة -5

التعرف إلدارة املعلومات التسويقية باعتباره موردا حيويا للمعلومات التسويقية، وذلك من أجل 
املستمر على حاجات ورغبات ومدركات العمالء للخدمات املصرفية املقدمة )مراقبة جودة اخلدمة 
املصرفية والتعرف على درجة مطابقتها للجودة املتوقعة واملدركة من طرف العمالء(، كما جيب 

توى األداء، عليها وضع نظام دائم لليقظة التسويقية الذي من شأنه أن حيقق هلا التميز وحتسني مس
كما جيب عليها كذلك وضع موقع وظيفي يف اهليكل التنظيمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال 
)نما فيها صيانة التقنيات اإللكترونية احلديثة والتسويق اإللكتروين للخدمات املصرفية(، وذلك ألن 

ومات عن العميل والعمل تبين هذه التكنولوجيا سيوفر هلذه الوكاالت فعالية وسرعة ووفرة يف املعل
  املصريف واألسواق املصرفية.

 لبنكاخلطط التنموية ل يف رسماملوظفني  باشراك الوكاالت البنكية حمل الدراسةحيب أن تقوم  -6
 اقتصاديةوطرق مواجهة األخطار احملتملة والسبل الكفيلة لتحقيق أقصى أرباح للمسامهة يف تنمية 

على تنويع اخلدمات وإعادة هيكلتها بالشكل الذي جيعل البنك  ، باإلضافة إىل العملاجتماعيةو
إىل جانب جمموعة من املهام اليت من شأهنا أن تنظم السري احلسن للعمل  ،يتحول إىل بنك شامل

 ك.داخل البن
أي أنه على إدارة الوكاالت البنكية حمل الدراسة تبين مفهوم اإلدارة باألهداف، ألهنا أحد  -7

ط اإلداري الناجح الذي يهتم نمشاركة املوظفني يف مجيع املستويات اإلدارية يف أساليب التخطي
حتديد األهداف ورسم خطط تنفيذها، ألنه ال ميكن القيام بأي عمل مصريف دون حتديد ومعرفة 

 األهداف اليت جيب بلوغها.
ان جناحها، جيب على الوكاالت البنكية حمل الدراسة أن تقوم بتفويض للسلطة للموظفني لضم -8

حبيث جيب أن يتم هذا التفويض وفق ضوابط تعتمد على عدد من املعايري منها املستوى العلمي، 
اخلربة والكفاءة، لكي يتمكن املوظفني من متابعة وتنفيذ عملهم بالشكل املطلوب، والذي يؤدي 

 إىل جناح هذه الوكاالت يف أداء عملها املصريف بكفاءة وجودة عالية.
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 يف التميز على يشجع مصريف تنظيمي منا، توفري الوكاالت البنكية حمل الدراسة رةإدا على -9
اجلماعي، وأن تعمل على خلق  والعمل واملبادرة والتطوير التغيري ويقبل اإلبداع على األداء، وحيفز

بيئة عمل مناسبة لتحقيق درجة عالية من الكفاءة والفعالية يف التكيف بني اهليكل التنظيمي 
افها وكذلك بني كفاءة املوارد البشرية واملوارد املتاحة لديها، أي جيب على الوكاالت البنكية وأهد

 أن تعترب الكفاءة واجلودة أجزاء أساسية من ثقافتها التنظيمية. حمل الدراسة
 التنظيمية اهلياكل بناء يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة يف كبرية جيب أن تكون هناك مرونة -10
 تغريات ملواجهة وكذلك البنك وخدمات أنشطة يف تغيري أي الستيعاب املصرفية العمليات رةوإدا

 أساس يف بناء من أكثر السوق، كما جيب على الوكاالت البنكية حمل الدراسة أن تعتمد على
التنظيمية )أساس وظيفي، أساس اخلدمة املقدمة...إخل(، أو أي أساس أخر مناسب ملزاولة  هياكلها

  اط املصريف بكفاءة وجودة عالية.النش
ضرورة إنشاء وحدة للجودة يف مجيع الوكاالت البنكية حمل الدراسة وتفعيل دورها يف  -11

استقبال االفكار واآلراء التطويرية بالشكل الذي ينعكس على تطوير اخلدمات املصرفية وتطوير 
 أداء هذه الوكاالت.

 والتحقق اخلطط لتقومي حمددة معايري ية حمل الدراسةالوكاالت البنك إدارة تستخدم جيب أن -12
 اخلطة على الراجعة التغذية أهدافها، كما جيب عليها أن تقوم بااللتزام بطلب حتقيق على قدرهتا من

 األطراف.  مجيع من األهداف حتقق ومستوى البنكية
ي العمالء، ضرورة توافر أنظمة يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة للتعامل مع شكاو -13

وتشجيع العمالء على التقدم بالشكاوي يف حالة وجودها، وجعل قنوات االتصال مع مراكز 
 املسؤولني يف هذه الوكاالت مفتوحة أمام العمالء يف حالة وجود شكاوي.

 مستوياته، وذلك باتباع خمتلف يف املستمر للتحسني ضرورة تدعيم الوكاالت حمل الدراسة -14
معا على التحسني  هذه الوكاالت البنكيةة تنفذ من خالل عمل مجيع األفراد يف استراتيجية إداري

بدون أي استثمارات رأمسالية، وتركز على القضاء على الفاقد يف كل األنظمة والعمليات يف 
فراد من خالل قيادهتم وتوجيههم التحسني املستمر يبدأ وينتهي بواسطة األف ،الوكاالت البنكية
خنفاض التكلفة امن ارتفاع اجلودة و الوكاالت البنكيةر لقدرهتم ملقابلة أهداف للتحسني املستم

يف الوقت املناسب، وبالتايل فالتحسني املستمر يتضمن التحسني والتغيري لألحسن  اخلدماتوتقدمي 
 .مع االستمرارية يف ذلك



 امليدانية السرتاتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائريةدراسة ال            رابع :    لالفصل ا

 318 

اح لتغيري أسعار هناك أسعار خدمات مصرفية ال تتناسب مع العمالء، لذا جيب أن يكون اقتر -15
هذه اخلدمات من قبل املوظفني، وذلك عن طريق إجراء اجتماعات مع إطارات الوكاالت البنكية 
األخرى لنفس البنك القتراح السعر املناسب، مث طرح هذا االقتراح على اللجان من املديريات 

 اجلهوية للخروج بالسعر املناسب.
نوك فيما خيص طرح خدمات مصرفية جديدة، على بنك اجلزائر تفويض سلطات أكثر للب -16

خاصة إذا كانت هذه اخلدمات تعمل على تطوير العمل املصريف، والعمل على تسهيل إجراءات 
تبين هذه اخلدمات، وهذا ما يؤدي إىل زيادة تشكيلة اخلدمات املصرفية املقدمة من قبل الوكاالت 

 البنكية حمل الدراسة.
حمل الدراسة أن تعمل على تنمية الوعي االدخاري لدى األفراد،  جيب على الوكاالت البنكية -17

بالتوسع يف فتح املزيد من الوحدات املصرفية وتبسيط إجراءات التعامل من حيث السحب 
 واإليداع ورفع كفاءة األوعية االدخارية.

جيب وضع شروط خاصة  %100منتشرة بنسبة  اإللكترونيةمن أجل جعل البطاقات  -18
ف اآليل عرب االدخل أو أصحاب الدخل الشهري، والعمل على تعميم أجهزة الصرحملدودي 

التراب الوطين، ومن أجل تفادي خماطر املبالغ الضخمة حيب العمل على خلق سياسة الدفع 
وااليداع بالصك دون التعامل بالنقود، أي تصبح الصكوك هي وسائل دفع دون احلصول على 

 .لوان كل بنك له لونه اخلاصتوحيد الصكوك، فقط االختالف يف األاملبالغ  وذلك بقيام البنوك ب
التوسع يف اعتماد أنواع جديدة من البطاقات اإللكترونية الوكاالت البنكية حمل الدراسة  جيب -19

وخاصة البطاقات الذكية، نظرا للدور الكبري الذي تلعبه يف تأمني املعامالت املصرفية اإللكترونية 
 ارة اإللكترونية، حيث تتوافر فيها عناصر احلماية التزوير والتزييف وسوء االستخدام؛املرتبطة بالتج

نظام الدفع اإللكتروين، وذلك بتوسيع انتشار تكنولوجية املوزع ضرورة تسريع التعامل ب -20
، عرب التراب الوطين، وهذا ما سيعمل على زيادة عدد الوكاالت البنكية اآليل وبطاقات الدفع

 ة عرب التراب الوطين )زيادة الكثافة املصرفية(.املوجود
 بتحويل جيب على الوكاالت البنكية حمل الدراسة االهتمام أكثر باألنترنت، وذلك بالقيام -21

تباديل ميكن من خالله للزبون أن يقوم بكل  موقع من موقع معلومايت، إىل االنترنت عرب املوقع
ريفة عرب األنترنت بصورة واسعة، وذلك بعرض عدد كبري عملياته عرب هذا املوقع، أي اعتماد الص

من اخلدمات لعمالئها عرب األنترنت بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، وهذا ما سيكسب الوكاالت 
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الزبائن، كما سيؤدي إىل التحول إىل اهلياكل التنظيمية  من عدد البنكية حمل الدراسة أكرب
 ات املصرفية للعمالء عرب شبكة األنترنت.االفتراضية )التنظيم على اخلط( لتوفري اخلدم

كما جيب على الوكاالت البنكية حمل الدراسة عند تصميمها للمواقع اإللكترونية مراعاة  -22
مرحيا للعني  البساطة يف التصميم، حيث جيب أن يكون تصميم املوقع اإللكتروين اخلاص بالبنك

 استعمال اللغة اليت يفهمها العمالء. جاذبا لالنتباه، يتصف بالبساطة والسهولة مع مراعاة
وباخلدمات ، وكاالت البنكية حمل الدراسةبالأكثر القيام حبمالت إشهارية، بغرض التعريف -23

املقدمة وباملزايا اليت يتحصل عليها العميل من خالل تعامله مع هذه الوكاالت، وهذا ما سيعمل 
 هذه الوكاالت البنكية.يل تشجيع املنافسة بني وجلب زبائن جدد، وبالتاعلى نشر الثقافة املصرفية 

العمل على تقليص مدة الدراسة واختاذ القرار بشأن القرض يف الوكاالت البنكية حمل  -24
الدراسة، وذلك بإدخال نظام إعالم آيل متخصص يف دراسة امللفات، حيث يكفي إدخال 

دراسة ومنح ميكن أن نقلص يف فترة املعطيات والنظام يقوم بكل الدراسات واختاذ القرار، وهبذا 
، هذا إىل جانب ضرورة تعامل مجيع القرض إذا استطعنا إىل يوم أو يومني أو ثالثة على األكثر

 الوكاالت البنكية حمل الدراسة بكل أنواع القروض، بغرض تسهيل معامالت الزبائن.
ة السليمة للتمكن من بالطريق SWIFTعلى الوكاالت البنكية حمل الدراسة استخدام نظام  -25

بواب االنضمام أإجناز العمليات اخلاصة بالتجارة اخلارجية بأقل وقت ممكن خاصة وأن اجلزائر على 
 .إىل املنظمة العاملية للتجارة

ضرورة تفعيل البورصة حىت يتسىن للوكاالت البنكية حمل الدراسة القيام بالعمليات على  -26
هذه الوكاالت  اء بتقدمي خدمات االكتتاب فقط، أي متكنيمستوى السوق الثانوي، وعدم االكتف

 األوراق بورصة يف السمسرة بعمليات املالية والقيام باألوراق بالتعامل أمواهلا توظيف البنكية من
وكاالت البنكية حمل الدراسة، الاملالية، كما جيب توفري شاشات عرض للعمليات يف البورصة يف 

 ء على العروض املتوفرة على مستوى البورصة.حىت تسهل عملية إطالع العمال
 تقوم أن واالرتقاء هبا جيب وإمكانياهتا البشرية املوارد وكفاءات قدرات تطوير أجل من -27

 التدريبية الدورات إىل باإلضافة ملوظفيها املستمر التكوين بعمليات الوكاالت البنكية حمل الدراسة
ختصيص دورات هذه الوكاالت، باإلضافة إىل  يف خاهلاإد املراد اجلديدة التقنيات مع للتكيف

من االستفادة من التكنولوجيات احلديثة يف جمال  متدريبية ليس وطنية فقط بل خارجية لتمكينه
 .العمل املصريف
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 يف التحكم من ميكنها جديد معلومايت تبين نظام جيب على الوكاالت البنكية حمل الدراسة -28
 امليدان. هذا يف طرحها ميكن اليت التساؤالت كل على واإلجابة جيدة بطريقة البشرية املوارد تسيري

، بطريقة جتعلهم باملوارد البشريةإجراء إصالحات عميقة لنظام احلوافز واملكافئات اخلاصة  -29
أجل زيادة نسبة رضى العاملني ونسبة العمل، لكن باملقابل جيب من  يستفيدون من حوافز مالية،

 .ملوا املسؤولية يف حالة عدم االنضباط يف التسيري واملراقبةعليهم أن يتح
جيب على الوكاالت البنكية حمل الدراسة أن تستخدم أساليب خمتلفة لتقييم أداء املوظفني،  -30

وإشراكهم يف عملية تصميم نظام احلوافز وأساليب تقييم األداء، األمر الذي سيؤدي إىل زيادة 
 سني أدائهم وأداء هذه الوكاالت. والئهم ورضاهم وبالتايل حت

يف الوكاالت البنكية حمل  لعمل املصريفاليت ال تتالءم مع االقوانني املصرفية جيب تغيري  -31
 .التطورات اليت حتدث يف الساحة املصرفية الوطنية و العامليةتصبح تتماشى وحىت الدراسة، 

القتراح إجراء تغيريات يف تشكيلة  ةللعمال يف الوكاالت البنكية حمل الدراسجمال توفري  -32
هذه القوانني اليت يرون بأهنا ال تتناسب مع العمل املصريف، األمر الذي سيجعل من  القوانني

املصرفية تتميز بالسهولة واملرونة يف التغيري، مثل القوانني يف البنوك األجنبية اليت إذا كانت ال 
 تساعد العمل املصريف يتم تغيريها بكل سهولة.

 املطلب السادس: استراتيجيات مقترحة لتأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية 
من أجل مواكبة التطور ويف ظل التطورات الراهنة والتغريات االقتصادية اليت تعيشها اجلزائر 

عملية تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية حباجة إىل فإن  يف اجملال املصريف، التكنولوجي اهلائل
 لك يكون من خالل اآلليات التالية:وحتقيق ذ

: كخطوة حنو مواجهة املنافسة التحول إىل البنوك الشاملة ذات اخلدمات املتنوعة واملتطورة -1
املصرفية العاملية، ويتطلب ذلك العمل على عدة مستويات سواء على مستوى احلكومة والدولة أو 

بيئة الداخلية لكل بنك، األمر الذي على مستوى اجلهاز املصريف يف جمموعة أو على مستوى ال
يتطلب تنويع وحتسني جودة اخلدمات املصرفية ودقة وسرية املعامالت وانتشار الفروع وسرعة أداء 

أهداف الرحبية وتقليل املخاطر  اخلدمات وحسن معاملة العمالء، و إدارة املوارد بكفاءة لتحقيق
سية املناسبة اليت تقدم كافة اخلدمات املصرفية واالستمرار والنمو واستخدام االستراتيجية التناف

 واملالية حمليا وعامليا.
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 تبين خالل من الشاملة، البنوك إىل وحتوهلا التقليدي دورها عن البنوك خروج لذلك ينبغي
 التخصص أوهام عن والتخلي التنويع أساس على تقوم املصريف للعمل متطورة استراتيجيات

 لتمارسها املتجددة املهام من الكثري البنوك تلك عاتق على ذلك يضع عي، وسوفاوالقط الوظيفي
  :أمهها ولعل لدورها، استكماال

 :1 رئيسية وظائف ثالثة تتضمن واليت االستثمارية: الصريفة أنشطة يف التوسع -أ
 وبيعها بغرض تروجيها هلا الشركة املصدرة من حديثا املصدرة األسهم شراء ويعين :اإلسناد 

 وقبل هلا حيازهتا مدة خالل السعر الخنفاض نتيجة احملتملة األعباء حتمل مع لآلخرين،
 األخرى واملصروفات العموالت كافة على البنك حيصل املقابل ويف تسويقها، من االنتهاء

 .املصدرة للشركة األسهم قيمة سداده عند
 يف مستخدما درةاملص الشركة لصاحل املالية األوراق بتسويق قيام البنك ويتضمن: التسويق 

 املاليني الوسطاء مع واسعة واتصاالت متخصصة ووحدات خرباء من إمكانياته ذلك
 .اآلخرين

 :املالية األوراق وتشكيل بنوعية املتعلقة اجلديدة اإلصدارات حول تقدمي االستشارات 
 عالواق ضوء يف وخماطرها ومردودها املالية األوراق بتكاليف املنازعات عقد مع املرغوبة،

 .األوراق تلك بإصدار قامت اليت الشركات تعيشها اليت والظروف
 التأجريي: التمويل بنشاط القيام -ب
 حيصل أن للمشروع ميكن بواسطته للتمويل مستحدث أسلوب هو التأجريي التمويل إن  

 عنها املستحق اإلجيار يدفع إمنا مثنها، كامل لدفع االضطرار دون له الالزمة واآلالت املعدات على
 اآللة شراء إما اخليار للمستأجر يكون اإلجيار مدة هناية ويف له، تؤجرها اليت املتخصصة للشركات

 ويتم أخرى، ملدة استئجارها إعادة أو إجياريه قيمة من سدده ما إمجايل فيه يراعى بثمن املعدات أو
 للمصاريف ستأجرامل حتمل إىل باإلضافة الدورية، الصيانة مصاريف على الطرفني بني االتفاق

 2.التشغيلية
                                                 

 .98، ص 2002رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل، البنوك الشاملة، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، مصر،  -1
، ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف إحدى صيغ التمويل اإلسالميبتصرف من: بعلوج بولعيد، التمويل التأجريي ك -2

   .599، ص 2003ماي  28-5االقتصاديات املغاربية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، سطيف، اجلزائر، أيام 
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تأسيس  يف املشاركة خالل من التأجريي التمويل نشاط يف املسامهة للبنوك ميكن كما
 القيام كذلك التأجريي، للتمويل الالزمة الدراسات بإعداد القيام أو التمويلي التأجري شركات

 الترويج بعمليات القيام عن فضال األطراف املشاركة، من ألي واالقتصادي املايل املستشار بدور
 .التمويلي التأجري لصفقات

 تقوم اليت االستثمار صناديق بتكوين الشاملة البنوك بعض تقوم االستثمار: صناديق انشاء -ج
 األرباح أما عليها، حيصل حمددة أتعاب مقابل لصاحلهم البنك ويديرها العمالء، ودائع باستثمار
حيث توفر صناديق االستثمار للبنوك عدة مزايا  ،وحدهم العمالء نصيب من فهي واخلسائر

 1اقتصادية من أبرزها:
 توفري حجم كبري من األموال، من خالل جتميع مدخرات عدد كبري من األفراد؛ 
  توفري القدرة على انتقاء األوراق املالية ومتابعتها، بواسطة خرباء خمتصني يف حتليل وإدارة

 األوراق املالية؛
 ق بني عدد من األوراق املالية يف اجملاالت املختلفة، من حيث التوزيع توزيع أموال الصندو

اجلغرايف واجملاالت االقتصادية املختلفة، مما يؤدي إىل تقليل املخاطر االستثمارية، ويف 
الوقت نفسه حتقيق هذه الصناديق عائدا يفوق العائد الذي ميكن حتقيقه من الودائع 

 املصرفية؛
 ر للمستثمرين سيولة عالية بتكاليف متدنية، ال ميكن هلم احلصول توفر صناديق االستثما

 عليها من خالل االستثمار املباشر.
وبالتايل فصناديق االستثمار تعترب من الوسائل اهلامة الستثمار األموال استثمارا مشتركا، 

 تقوم بتوجيه ذلك ألهنا تتوىل جتميع مدخرات الراغبني يف استثمار أمواهلم يف األوراق املالية، مث
هذه املدخرات حنو بيع وشراء أوراق مالية متنوعة، ويف جماالت وأنشطة متعددة، حمققة بذلك 
الفرصة لكل املدخرين صغارا وكبارا يف أن يستثمروا أمواهلم استثمارا مشتركا ومتنوعا، وتوفر 

ساهم هذه عليهم البحث عن أفضل األوراق املالية اليت تتناسب مع مدخراهتم، وميكن أن ت
 الصناديق يف توظيف فوائض أموال هذه املصارف.

                                                 
 .   255، ص2008ونة، املصارف االسالمية، الطبعة األوىل، عا م الكتب احلديث للنشر والتوزيع، إربد، األردن، أمحد سليمان خصا -1
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أي القيام بدور املستثمرين املؤسسيني وذلك من حيث التعريف  االستثمار: أمناء نشاط ممارسة -د
الشركات واملشاركة يف حتويل ملكية  والترويج ملشاريع جديدة أو من حيث املساعدة على تأسيس

إدراج أوراقها يف البورصة، وتقدمي اخلدمات االستشارية هذه الشركات إىل شركات مسامهة، و
 1واالضطالع بدور أمناء االستثمار. الالزمة

 وذلك هبدف ،اخلصخصة برنامج إطار يف للبيع املشروعات املطروحة تقييم يف املشاركة -هـ
 الراغبني نللمستثمري املايل املستشار بدور القيام مع املشروعات هلذه احلقيقية القيمة على التعرف

 الشركات؛ تلك وأسهم أصول شراء يف
 وتقدمي املعلومات أنشطة خدمات مثل أخرى خدمات كذلك الشاملة البنوك تقدم كما -و

عنهم  نيابة اإلجيارات وسداد والتلفون الكهرباء فواتري مثل: دفع للعمالء الشخصية اخلدمات
 2.األخرى االلتزامات من وغريها التأمني وتقدمي خدمات

واليت تتلخص يف  االستعداد واإلعداد اجليد للدخول يف التعامل بقوة مع املستحدثات املصرفية: -2
املشتقات والعقود املستقبلية وعقود االستثمار، مثل عقود االختيار مقايضة األوراق املالية 

الصراف واملبادالت وعقود املستقبل والعقود اآلجلة للعمالت واتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة و
اآليل، وعمليات املقاصة اإللكترونية داخل البنوك، وعمليات التأجري وحماولة ابتكار األساليب 

 3الفنية واإلدارية اليت متكن البنوك من ختفيض درجة املخاطرة عند التعامل يف تلك العمليات.
 ا جعلمم تسعريها، ويصعب الفعلية تكلفتها ترتفع اجلديدة األدوات هذه أن املعروف ومن

 على التحرك وتساعدها ذلك، من متكنها اليت واإلدارية الفنية األساليب ابتكار حتاول البنوك
 على احملافظ التأمني مثل األدوات، بتلك التعامل عن الناجتة املرتفعة املخاطر من والوقاية

 تعرضال بالفعل ختفيض عليه يترتب مما اخل،…األسعار تثبيت وعقود واملبادالت االستثمارية
 .للمخاطر
 

                                                 
)الصناعة املصرفية العربية وحتديات القرن الواحد و العشرين(، احتاد املصارف العربية،  مروان سامي بركات، التحوالت احلاصلة يف الصناعة املصرفية اللبنانية -1

  .195، ص 1997ت، لبنان، بريو
 . 167مصطفى كمال السيد طايل، مرجع سبق ذكره، ص -2
ورقة عمل مقدمة ضمن ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية: واقع وحتديات، جامعة الشلف، اجلزائر،  سعيدي وصاف، عتيقة وصاف، الصناعة املصرفية والتحوالت العاملية، -3

 .310، ص 2004/ 15/12-14أيام 
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 :مبتكرة متويلية أنشطة تقدمي  -3
 التحوالت ومواجهة التنافسية قدراهتا لتدعيم املتواصل سعيها إطار يف البنوك أن الشك

 على خمتلفة متويلية أنشطة وتقدمي مواردها، توظيف جماالت بتنويع مطالبة أصبحت قد العاملية،
 تعد اليت التمويلية اخلدمات وأهم املتنوعة، مالءالع احتياجات مع تتالءم وإبداعية ةمبتكر أسس
 تتمثل اجملال يف هذا احلديثة االجتاهات ومواكبة التمويلي النشاط لتطوير البنوك لنشاط خصبا جماال

 1:يف
 من ملموسا توسعا تشهد أن ميكن اليت التمويلية اخلدمات من العديد هناك إن التجزئة: صريفة -

 :ما يلي اخلدمات هذه أهم ومن التجزئة صريفة ألنشطة تهامزاول إطار يف البنوك قبل
 )بطاقات االئتمان بدل عن التعامل النقدي(؛ *البطاقات البالستيكية

الذي يعد من أهم خدمات التجزئة املصرفية اليت ميكن أن تتوسع  * التمويل بالرهن العقاري:
 البنوك بكافة أنواعها يف تقدميها لألفراد؛

 تقدمي القروض جمال يف كبريا املصرفية توسعا السوق شهدت لقد :الشخصية القروض * تقدمي
 حجم من كبرية بنسبة االستئثار هبدف األجنبية البنوك فروع قيادة جانب من خاصة الشخصية،

 من وغريها، السيارات واألثاث شراء مثل استهالكية أغراض لتمويل القروض تقدمي ويعد السوق،
 ؛العمالء من عريض قطاع ختدم ألهنا نظرا ملحوظا منوا تشهد أن ميكن اليت اجملاالت أهم

 البنوك توليها أن جيب اليت اجملاالت أهم من يعد حيث الصغرية: املشروعات متويل يف * التوسع
 التمويلية االحتياجات لتلبية الطبيعية القناة هي البنوك أن باعتبار القادمة، املرحلة يف متزايد اهتماما

 اإلنتاجية العمليات ملزاولة الالزمة اقتناء األصول بغرض املطلوب التمويل بتوفري سواء ع،القطا هلذا
 ؛العامل املال رأس متويل أو
 إمكانية املقترض، منها للعميل املزايا من العديد املشتركة القروض تتيح املشتركة: القروض تقدمي *

 بنك يوفرها ميكن أن اليت ئتمانيةاحلدود اال تفوق قد ضخمة متويلية احتياجات على احلصول
 احملققة للمزايا السداد، باإلضافة يف وتيسريات تنافسي سعر على احلصول عن فضال للعميل، نمفرده
 تعد كما القرض، متويل يف البنوك املشتركة بني املخاطر توزيع يف تتمثل واليت املقرضة، للبنوك

 إيراداهتا، مصادر من هاما مصدرا املشتركة قروضإلدارة ال نتيجة البنوك تتقاضاها اليت العموالت

                                                 
 .33، ص 2008، ديسمرب 04عمر غزازي ، اخلدمات املصرفية يف ظل التحوالت العاملية، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد  -1
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 نظرا النشأة حديثة للبنوك بالنسبة خاصة االئتمان يف منح البنوك خربات زيادة إىل إضافة
 االئتمان؛ منح يف سابقة وذات خربة كبرية بنوك مع الشتراكها

 نظرا عصر احلديثال يف اهلامة التمويل قنوات إحدى وتعترب املخاطر: املال رأس شركات تأسيس *
 يف تعمل اليت للمشروعات الواعدة، الالزمني والفين املايل الدعم تقدمي يف حيوي دور من تلعبه ملا

 املتوسط األجلني يف مرتفع معدل رأمسالية ذات أرباح جين يف أمال املخاطر عالية استثمارية جماالت
 تواجه اليت القائمة مشروعاتلل املالية الالزمة االستشارات تقدمي عن فضال هذا والطويل،
 هيكلة إعادة إىل حاجة يف ولكنها منوها، ذاتية الستعادة إمكانيات لديها وتتوافر خاصة، صعوبات

 املتعثر. املشروع ترتيب أوضاع إعادة على يساعد مما مالية،

 مواكبة املعايري الدولية: -4
فرضت على صانعي  يف ضوء ما تشهده الساحة املصرفية العاملية من تطورات هامة،

السياسة املصرفية واملؤسسات املالية الدولية، وضع العديد من القواعد واملعايري الرامية إىل حتقيق 
 1السالمة املصرفية الدولية، هذه القواعد تسعى إىل مراعاة:

 تطبيق التنظيمات على مجيع املؤسسات املصرفية واملالية مع مراعاة حجمها؛ -
 مركزية هذه املؤسسات وحجم نشاطها على املستوى الدويل؛درجة تنوع وختصص و -
 مراعاة املؤسسات األجنبية العاملة بالقطاع احمللي. -

وهتدف هذه القواعد إىل محاية البنوك من املخاطر والتوقي منها قبل حدوثها، للحفاظ على 
عني، لذا فإن البنوك أمواهلا اخلاصة، وضمان مستوى معني من السيولة ومالءهتا املالية جتاه املود

اجلزائرية مطالبة نمراعاة هذه القواعد يف سياق سعيها إىل تنويع خدماهتا واالرتقاء نمستوى اخلدمات 
 2املقدمة يف السوق املصرفية، ومن أهم اجملاالت اليت ينبغي مواكبتها ما يلي:

 :  تقوية قاعدة رأس مال البنوك وزيادة عمليات االندماج املصريف -أ
املصريف  العمل الذي جعل العاملية املال أسواق يف املصريف االندماج لعمليات أن الشك

 أن القطرية، كما احلدود داخل مواكبته من الصغرية البنوك تتمكن لن سريعا، وتنوعا تطورا يشهد
                                                 

حول إدارة منظمات األعمال: التحديات العاملية املعاصرة، جبامعة عبد اجمليد قدي، النظام املصريف اجلزائري أمام التحديات العاملية، املؤمتر العلمي الثالث  -1
 .  589، ص 2014العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، اجلزء الثاين، 

 .311بتصرف من: سعيدي وصاف، عتيقة وصاف، مرجع سبق ذكره، ص  -2
لتحوالت يدان، رشيد دريس، متطلبات اندماج البنوك اجلزائرية يف االقتصاد العاملي، ورقة عمل مقدمة ضمن ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية واحممد ز -

  .415، ص 2004/ 15/12-14االقتصادية: واقع وحتديات، جامعة الشلف، اجلزائر، أيام 
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 الضغوط من تفرض مزيدا املصرفية واملالءة املال رأس كفاية بشأن بازل التفاقية اجلديدة املتطلبات
   الدولية التسويات بنك بازل يف جلنة أقرت الشأن هذا منها، يف الصغرية والسيما البنوك، لىع

 املصرف ملالئمة األدىن احلد مستهدفة متثل نسبة فرض خالل من املال رأس أمهية  1988 سنة
 املصارف تلتزم أن على 1االئتمانية، املرجحة باملخاطر املوجودات إىل املال رأس من 8 % وهي

ليضم أيضا  1998و 1996، مث أدخلت عليه تعديالت بني سنيت  1992سنة هناية يف بتنفيذها
إطارا جديدا ملعدل كفاية رأس املال حيث مت وضع  2، وبعدها جاءت بازل 2خماطر السوق

الواجب االحتفاظ به لثالث أنواع رئيسية من املخاطر وهي: خماطر االئتمان، وخماطر السوق، 
، بعد أن كان االهتمام يقتصر على نوع واحد من املخاطر يف ظل بازل األوىل وخماطر التشغيل

كآخر أجل لتطبيق هذا االتفاق، ونتيجة لألزمات  2006، وحددت هناية سنة وهو خماطر االئتمان
 األخرية اللمسات لوضع اللجنة قبل من جادة جهودا املصرفية الساحة شهدت املالية األخرية فقد

 بالغ هاما حتديا األمر هذا ويشكل ،(3)بازل املعروفة املال رأس كفاية دة بشأناجلدي للمقررات
 املنافسة حدة زيادة إىل يؤدي سوف الذي املالية اخلدمات يف التجارة حتوير عن هذا فضال التعقيد

تقدمي  من متكنها هائلة وتكنولوجية مالية مقدرات متتلك اليت الوافدة والبنوك الصغرية بني البنوك
 .التكاليف ومنخفضة اجلودة عالية خدمات

حيث تقدر  2014حيث بلغت نسبة مالءة املصارف اجلزائرية مستوى مرتفعا يف هناية 
وتقدر النسبة الثانية )اليت  ،%13النسبة األوىل )اليت ختص األموال اخلاصة القاعدية( بأكثر من 

على بكثري من املعايري املوصى هبا يف أي نمعدالت أ %16ختص األموال اخلاصة القانونية( بأكثر من 
 III.3إطار بازل 

من  الرأمسالية قواعدها وتقوية بتدعيم مطالبة البنوك فإن السابقة التحديات كل وملواجهة
 املصرفية جيعلها للوحدات كبري حجم إىل لتصل بينها، فيما الطوعي االندماج عملية زيادة خالل
 النظام، طبيعة :أمهها االندماج عملية حتكم معينة حمددات هناك أن إال بكفاءة، املنافسة على قادرة
 لعملية املالئمة التشريعية والتنظيمية البيئة توافر مدى إىل باإلضافة السوق، وحجم املصرف حجم

 ختضع أن جيب لذا هذه العمليات، لنجاح ضروري املناسب الوقت اختيار أن كما االندماج،
                                                 

 .50، ص2001 عاملي جديد "مقترحات جلنة بازل"، جملة التمويل والتنمية، مارس سيم كاراكاداج ومايكل تيلور، حنو معيار مصريف  -1
املي، خمرب اإلصالحات سليمان ناصر، تأهيل املؤسسة املصرفية العمومية باجلزائر: األسلوب واملربرات، جملة االصالحات االقتصادية واالندماج يف االقتصاد الع -2

 .75ص  ،2007، 02الندماج يف االقتصاد العاملي، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، العدد االقتصادية؛ التنمية واستراتيجيات ا
3
- Rapport annuel 2014, évolution économique et monétaire en Algérie, banque d'Algérie, juillet 2015, p 83.     



 امليدانية السرتاتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائريةدراسة ال            رابع :    لالفصل ا

 327 

 هذه مثل إسناد ضرورة مع هلذا الغرض إعدادها يتم صصةمتخ لدراسات االندماج قرارات
 1.اجملال يف هذا طويلة خربة ذات متخصصة جهات إىل الدراسات

ومنه فإن االندماج يعترب كآلية فعالة لتأهيل اجلهاز املصريف اجلزائري، وهذا إذا انطوى على 
أمهيته يف التأهيل، لذا  اندماج بني كيانات قوية وليست ضعيفة أو متعثرة أو خاسرة، وإال فقد

يتعني على بنك اجلزائر اختاذ اإلجراءات الكفيلة بتشجيع البنوك الصغرية على االندماج الطوعي، 
وإقرار بعض املزايا للبنك الناتج عن اندماج جمموعة من البنوك الصغرية )مثل اإلعفاء من نسبة 

 س الفترة(. االحتياطي اإللزامي لفترة حمددة ومنحه إعفاءات ضريبية لنف
 : تطوير السياسات االئتمانية -ب

حددت جلنة بازل رؤيتها اخلاصة بالرقابة على املخاطر البنكية اليت احتلت فيها قواعد منح 
االئتمان مكانة بارزة، وقد اشتملت تلك القواعد على ضرورة كفاية القواعد اإلرشادية ملنح 

ية خمصصات الديون املعدومة، ووضع ضوابط االئتمان، كفاية سياسات تقييم جودة األصول، كفا
، كما اهتمت بوضع %25للحد من خماطر التركز واليت تقدر عادة بنسبة من رأس املال تصل إىل 

 ضوابط للحد من خماطر االقتراض للعمالء ذوي العالقة بالبنك.
 االهتمام بإدارة املخاطر: -ج

صرفية على األسواق املالية العاملية يف ضوء االنفتاح غري املسبوق الذي شهدته الصناعة امل
والتطور السريع للتقدم التكنولوجي، فضال عن تنامي استخدام االبتكارات املالية، أصبحت 

 2فن إدارة املخاطر، واليت ترتكز على أربعة مراحل هي: ىالصناعة البنكية ترتكز يف عملها عل

 تعريف املخاطر اليت يتعرض هلا النشاط البنكي؛ -
 رة على قياس تلك املخاطر بصورة منتظمة من خالل نظام معلومايت مناسب؛القد -
 اختيار املخاطر اليت يرغب البنك يف التعرض هلا؛ -
قدرة إدارة البنك على مراقبة تلك املخاطر باستخدام معايري مناسبة واختاذ القرارات الصحيحة  -

 يف الوقت املناسب.

                                                 
 .311سعيدي وصاف، عتيقة وصاف، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .176: مصطفى كمال السيد طايل، مرجع سبق ذكره، ص بتصرف من -2
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لعديد من املخاطر واملتمثلة يف خماطر االئتمان، ومن املعروف أن العمل البنكي يتعرض ل
ونظرا لتنوع هذه املخاطر وأمهية قياسها  1، االستثمار، املخاطر اإللكترونية...إخل،ةالسيولة، السمع

 فإن البنوك اجلزائرية ملزمة باختاذ إجراءات لتحقيق ذلك من خالل ما يلي:
 ا اجملال؛العمل على االستفادة من اخلربات العاملية يف هذ -
العمل على حسن إدارة املخاطر من خالل حتقيق القدرة على قياس كافة أنواعها وإنشاء إدارات  -

 قملتابعة تنفيذ السياسات االئتمانية املواف ىخاصة لوضع ومتابعة السياسات املتعلقة باملخاطر، وأخر
تعامل معها بأسلوب رد عليها وتفعيل دورها حبيث ميكنها توقع املخاطر قبل حدوثها بدال من ال

 الفعل؛
 تدريب اإلطارات البنكية يف هذا اجملال؛ -
يواجهها  السياسات والقواعد واإلجراءات الكفيلة بإبراز مجيع نواحي املخاطر اليت وضع -

على حتديثها بشكل مستمر  املصرف يف عملياته وكيفية حساهبا وأساليب التعامل معها، والعمل
 .أو التشكيالت اإلدارية يف البنك سواق احمللية والعامليةملواجهة التغريات يف األ

 :وضع آلية لإلنذار املبكر بالبنوك -د
يف إطار التوجه لتدعيم سالمة النظام املصريف من قبل املؤسسات املالية الدولية ظهرت 

لوح خاصة عندما ي -احلاجة املاسة لتنصيب خلية للتنبؤ املبكر حبدوث األزمات املصرفية بالبنوك
خطر حدوث عدم استقرار للنظام ناشئ من القطاع املايل حبيث ميكن حتديد املشاكل احملتملة يف 

للقضاء على األزمة أو التخفيف من حدهتا، وهبذا  ةوقت مبكر من اختاذ اإلجراءات الالزم
 راخلصوص ميكن إعطاء بعض التوصيات اليت ميكن أخذها بعني االعتبار عند إنشاء خلية اإلنذا

 :يملبكر تتمثل فيما يلا
توفري نظام اتصاالت جيد جلمع املعلومات وإتاحتها يف الوقت املناسب وحتليلها الختاذ القرارات  -

 يف ضوء تصور شامل للوضع داخل اجلهاز البنكي؛
استخدام األساليب اإلحصائية والرياضية اليت ميكن من خالهلا التنبؤ حبدوث املخاطر يف ضوء  -

 ظروف كل بنك؛

                                                 
1
-Sophie Brana, Michel Cazals, Pascal Kauffmann, "Economie Monétaire et Financière", 2

ème
 Edition, Dunod, 

Paris, 2003, P 114.   
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 ءاستخالص الدروس من األزمات السابقة اليت حدثت ببعض الدول والعمل على جتنب األخطا-
 اليت وقعت فيها؛

توافر الكفاءات اإلدارية والكوادر املختصة ذات اخلربة يف اجملال املصريف اليت ميكنها التعامل مع  -
 األزمات املالية بأسلوب علمي سليم.

  :التكنولوجيا استخدام توسيع -5
دور التكنولوجيا املصرفية  لعل ما مييز العمل املصريف يف عصر العوملة املالية هو تفاقم
جل أواالتصال من  اإلعالم والسعي احلثيث وراء حتقيق االستفادة القصوى من فوائد تكنولوجيا

 القرن اعة املصرفية يفصنارع للتسيقاع املاملصرفية نما يتوافق واإل ترقية وتطوير وسائل تقدمي اخلدمة
وقد اهتمت الدول املتقدمة بشكل خاص بتكثيف االستخدام ألحدث تقنيات  الواحد والعشرين،

املعلومات واالتصاالت يف اجملال املصريف، لتحقيق هدف اخنفاض العمليات املصرفية اليت تتم داخل 
 من إمجايل العمليات، بينما تتم مجيع العمليات %10فرع البنك حيث أصبحت ال تتجاوز 

األخرى بواسطة قنوات إلكترونية مثل: أجهزة الصرف اآليل ونقاط البع اإللكترونية، وهو ما 
 1ترتب عليه تغريات ملحوظة يف طبيعة وآليات تقدمي اخلدمة املصرفية من أمهها:

اخنفاض تكلفة التشغيل والسيما التكلفة احلقيقة لعمليات املدفوعات، فضال عن تقلص استخدام  -
 النقود؛

زايد أمهية استخدام وسائل الدفع اإللكترونية، ومنها بطاقات االئتمان والشيكات اإللكترونية ت -
 والنقود اإللكترونية؛

أدى ذلك إىل حترير العمالء من القيود املكان والزمان وظهور ما يعرف باخلدمات املنزلية  -
 اليت توفر الوقت واجلهد لعمالء البنوك؛  Home bankingاملصرفية

دى تطبيق التقنيات احلديثة إىل متكني البنوك من تقدمي خدمات لعمالئها  م تكن معروفة من أ -
وخدمات سداد الفواتري بالتليفون، وظهور ما يسمى  ATMقبل مثل: اجهزة الصراف اآليل 

 بالبنوك اإللكترونية والبنك احملمول.

                                                 
جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، عبد القادر بريش، جودة اخلدمات املصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك،  -1

 .264، ص 2005، ديسمرب 03العدد 
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العديد من التقنيات  وسعيا منها ملواكبة التطورات عملت املصارف اجلزائرية على نقل
آالت السحب  إدخالحيث شرعت يف  1997ة نالسيما منذ س ،السوق الوطنية إىلاملصرفية 

ن الفجوة التكنولوجية بني املصارف اجلزائرية أال إلكن بالرغم من هذه اجملهودات املبذولة  ، يلاآل
  1:نوجزها يفاملعوقات اليت  ونظائرها من املصارف العربية والغربية، ال تزال كبرية نظرا للعديد من

 ؛ال قليالإال يتعامل بالشيك املصريف فهو تمع اجملغياب ثقافة مصرفية يف  -
 ؛لكترونيةعلى استخدام وسائل الدفع اإل اإلقبالضعف  -
 ؛لكترونيةعدم وضوح البيئة القانونية والتشريعية املتعلقة بالتجارة بتنظيم التجارة اإل -
 ؛لكترونيةقة بتقدمي اخلدمات املصرفية اإلتعدد املخاطر املتعل -
 نشاء وصيانة الشبكات اخلاصة بالعمليات املصرفية.إارتفاع تكلفة  -

 ،ويف ظل هذه املتغريات اجلديدة وجدت املصارف اجلزائرية نفسها يف وضع بالغ احلساسية
بتدعيم قدراهتا  ملزمة أصبحتذ إ ،رير التجارة يف اخلدمات املاليةالسيما مع تطبيق اتفاقيات حت

ولعل  ،التنافسية ملواجهة هذه التحديات املرهونة نمدى جناحها يف حتقيق مكاسب تقنية املعلومات
خذها بعني االعتبار لتعظيم االستفادة القصوى من ثورة العلم والتكنولوجيا أهم احملاور اليت جيب أ

 2:ما يلييف العمل املصريف تتمثل في
 يف لعمالئها خدمة أفضل تقدم أن التقليدية للبنوك ميكن حبيث ،أو تطوريها أجهزته حتديث -

 ممكن؛ وقت أسرع
باعتباره أهم الركائز اليت حترص البنوك  االستثماري يف جمال تكنولوجيا املعلومات اإلنفاقزيادة  -

 عل اقتنائها للصمود أمام املنافسة وتقدمي خدمات مصرفية متطورة؛
على ألتقدمي تشكيلة متنوعة من اخلدمات املصرفية للعمالء بكفاءة  نترنتخدام األتالتوسع يف اس -

 ؛قلأوتكلفة 
لكترونية بني املصارف من جهة وبني إمصرفية تكون نمثابة حلقة وصل  العمل على خلق شبكة -

 ؛خرىأالشركات والعمالء من جهة 

                                                 
، ورقة عمل مقدمة ضمن ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية -حتمية تطوير اخلدمات املصرفية-، املعلوماتية واجلهاز البنكيبوقمومخري الدين معطى اهلل، حممد  -1

  .201، ص 2004/ 15/12-14القتصادية: واقع وحتديات، جامعة الشلف، اجلزائر، أيام والتحوالت ا
    .395، ص 2005االردن،  -بتصرف من: السيد أمحد عبد اخلالق، البنوك والتجارة االلكترونية، دار وائل للنشر، عمان -2
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تفعيل دور ب وذلك ،االقتصادي العمل آليات يف التطور لتالءم املصريف األداء تقنيات تطوير -
بني املركز الرئيسي لكل مصرف وبني باقي فروعه نما حيقق السرعة يف  اإللكتروين االتصال شبكة

ىل االرتباط باإلضافة إجراء التسويات الالزمة عليها، إتداول املعلومات اخلاصة بالعمالء و
، خرىاأل قتصاديةالقطاعات االو ارف واملؤسسات املاليةصلكترونية اخلاصة باملبالشبكات اإل

 ؛وتقوية شبكة املعلومات املصرفية ووضعها يف صورة متكاملة وتكاملية 
 ،تواجه املصارف اجلزائرية أصبحتتنويع اخلدمات املصرفية يف ضوء التحديات اجلديدة اليت  -

جنبية بل وحىت من املؤسسات املالية غري املصرفية، واملؤسسات التجارية ليس فقط من املصارف األ
 ؛خرىاأل
 اهلاتف املصريف، استخدام مثل للعمالء، املصرفية اخلدمات ألداء املتطورة بالتكنولوجيا االستعانة -

 ؛إخل... اإللكترونية، الدفع أوامر
 مكاتب خلدمة إنشاء مثل القائمة، التجارية البنوك فروع بعض يف األداء مستوى ورفع دعم -

 ميدالند استقر بنك املثال سبيل فعلى القائمة، الفروع خالل من الورقية النقود وتداول العمالء
 60 تسوية حبيث تستطيع احلديثة باآلالت تزويدها مت رئيسية فروع ستة اختيار على ي اإلجنليز

عمل  مت كما فقط، مائتني عامل إىل آالف 3 من فيها العمالة عدد وخفض الساعة، يف عملية ألف
 الكفاءة؛ مستوى رفع كان هبدف ذلك كلو األمريكية، البنوك بعض يف شيء نفس

 تقدمي خدمات على عالوة اإللكترونية البيع نقاط من شبكة ونشر اآليل، الصرف ماكينات نشر -
 عن فضال وخدمة العمالء، لالتصاالت مراكز وتشغيل وتركيب للشيكات اإللكتروين التحصيل

 .إلكترونية فروع وفتح احملمول البنك خدمات تقدمي
التطورات ينبغي على املصارف اجلزائرية تدعيم قدراهتا التنافسية من خالل تقدمي  زاء هذهإ 

 مفهوم املصارف لخال من ،بني التنوع والتطور ع مامجت حزمة متنوعة من اخلدمات املصرفية
 1ومنها على سبيل املثال ال على سبيل احلصر: ،الشاملة
 ؛حتياجات الشخصية والعائليةاملوجهة لتمويل اال بالقروض االستهالكية االهتمام 
 ؛الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر بتمويل املشروعات االهتمام 
  ؛جياري والقروض املشتركةسلوب االئتمان اإلأاستخدام 

                                                 
 .202خري الدين معطى اهلل، حممد بوقموم، مرجع سبق ذكره، ص   -1
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  وأسعار لفائدةاسعار أتقدمي خدمات االستشارة وخدمات احليطة من خماطر تقلب ،
 .الصرف

 الرفع من مستوى الوعي املصريف: -6
الوعي املصريف بأنه اعتياد األفراد والقطاعات على إيداع أرصدهتم النقدية يف البنوك  يعرف 

واعتمادهم على الشيكات البنكية يف معامالهتم االقتصادية، ويرتبط الطلب على الودائع البنكية 
بصورة إجيابية مع انتشار الوعي املصريف من أفراد اجملتمع، ويف هذا الصدد تسبب ضعف الوعي 

صريف يف اجلزائر بتحول جزء من األموال الفائضة إىل أشكال أخرى من املوجودات واالكتناز، امل
وتقتضي اإلشارة إىل أن البنوك اجلزائرية مسؤولة بشكل مباشر يف تعميق الوعي املصريف من خالل 

د من العمل اجلاد باالتصال الواسع مع عموم األفراد واملؤسسات االقتصادية واطالعهم على املزي
 1اخلدمات اليت تقدمها هذه البنوك.

 :مهارات العاملني بالبنوك تنمية -7
 بتوفري كوادر مرهون أمر هو وفاعلية بكفاءة التطوير استراتيجيات تنفيذ يف البنوك جناح إن

من السياسات  عدد تبين يتطلب ما هو  معاصرة، مصرفية بتقنيات معززة التأهيل عالية بشرية
 2منها: نذكر ملتكاملة للوصول إىل منوذج "املصريف الفعال"واالستراتيجيات ا

أو البنوك الكربى لتدريب  ومكاتب االستشارة الدولية االستعانة بأحد بيوت اخلربة العاملية -
 وغريها؛ SWIFTالكوادر املصرفية على استخدام أدوات العصر احلديث مثل األنترنت والسويفت 

البشري من خالل عدة معايري تأخذ يف اعتبارها أداء الوحدة  وضع منوذج لتقييم أداء العنصر -
 ودوره يف حتقيق هذه النتائج؛

 نظم وتطوير عاملي، مستوى على مصرفية كفاءات وإعداد بالبنوك العاملني مهارات تنمية -
 استيعاب املستجدات جمال يف أدائهم وتطوير تدريبية متطورة برامج خالل من اإلدارة

وطرق التعامل معها، وكيفية تطبيقها يف البنوك اجلزائرية  املصرفية الصناعة طويروت واملستحدثات
 ؛واالستعانة باخلربات احمللية واألجنبية يف هذا اجملال

                                                 
ية العلوم رزاق محيدي، أثر إدارة اجلودة الشاملة يف تطوير تنافسية البنوك مع اإلشارة حلالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه، ختصص إدارة تسويقية، كلعبد ال -1

 . 354، ص2014 -2013االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، اجلزائر، 
 .418د دريس، مرجع سبق ذكره، ص ، رشيزيدانحممد  -بتصرف من: -2
 .10الطاهر هارون، نادية العقون، مرجع سبق ذكره، ص  -
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ترسيخ بعض املفاهيم املتطورة لدى موظفي البنوك اليت تتعلق بأمهية االبتكار واإلبداع ومواكبة  -
املصرفية، واملبادرة لكسب عمالء جدد مع التحرر من القيود التكنولوجيا احلديثة وتطوير املنتجات 

 الروتينية اليت تعرقل سري العمل؛
جيب صياغة األهداف التدريبية لتناسب املستويات الوظيفية، حبيث يتم التركيز على تنمية  -

وصقل مهارات حسن التصرف والقدرة على التفاوض والتخطيط واختاذ القرار وتطبيق مبدأ 
املستقبل بصورة أكثر فعالية، وذلك بإعطاء الفرصة للعناصر الشابة لتويل الوظائف القيادية قيادات 

على أن يتم اختيار من تتوافر لديهم الكفاءة والصفات الشخصية اليت تؤهلهم لذلك مع تزويدهم 
العملي على بالربامج التدريبية املناسبة خارجيا وداخليا يف اجملاالت املصرفية واملالية، مع التدريب 

جماالت العمل املصريف اليت  م يسبق هلم العمل هبا حىت يصبحوا قادرين يف املستقبل على املراقبة 
 واملتابعة واختاذ القرارات املناسبة حلل املشاكل اليت قد تعترض األداء؛

 وياتاملست يف االحتراف درجة إىل للوصول اإلدارية املستويات ملختلف التدريبية الربامج إعداد -
 الصريفة لنشاطات اإليقاع السريع ظل يف والفاعلية املرونة من كبري بقدر والوسطى العليا اإلدارية
 العاملية؛

إلزام كافة العاملني بالبنوك بتلقي برامج تدريبية على استخدام تكنولوجيا االتصاالت واحلاسب  -
 ات موظفي البنوك؛اآليل، باعتباره عنصرا رئيسيا لتحقيق التطوير املطلوب يف مهار

تشجيع العاملني املتميزين واجملدين على بذل مزيد من اجلهد، واستنهاض طاقاهتم اإلبداعية  -
 وذلك باستخدام أسلوب احلوافز واملكافآت، إما بصورة مادية أو عن طريق الترقية لوظائف أعلى؛

تزامهم ومحاسهم عند ضرورة مشاركة العاملني يف وضع أساليب تطوير األداء، وهو ما يضمن ال -
 التطبيق؛

 عن سواء املتخصصة الفنية باخلربات التجارية املصارف إلمداد الالزمة االستراتيجيات رسم -
 واألساليب التمويلية احلديثة املبتكرات جمال يف وخاصة اخلرباء استقدام أو البعثات إيفاد طريق

 واملطلوبات. املوجودات إدارة يف املتطورة
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 نافسية مديري البنوك اجلزائرية: تطوير ت-8
إن البيئة املصرفية اجلديدة تتطلب تعزيز تنافسية القائد يف البنوك، بالشكل الذي يعزز 
ويساعد على عملية التأهيل داخلها، حيث تتمثل أهم املتطلبات الرئيسية للقائد يف البنوك اجلزائرية 

 1فيما يلي:
لية املستشرفة الالزمة إلدارة استراتيجية فاعلة، والرؤية التفكري االستراتيجي والرؤية املستقب -أ

 االستراتيجية ال تستغين عن اخليال كواحد من أهم مسات املبتكرين؛
الرؤية الشمولية اليت تساعد على الربط بني املتغريات البيئية الداخلية واخلارجية، وأيضا بني  -ب

بطها يف عالقات تكاملية هادفة ضمن نقاط القوة والضعف يف بنكه، والفرص والتهديدات ور
 ختطيط استراتيجي فعال وتفكري إبداعي متميز؛

الرؤية االنتقادية اهلادفة للتغيري والتحسني املستمر وتنفيذ برامج التغيري من خالل اإلبداع  -ج
 والتحسني املستمر، حيث أن فرصة أي بنك للنجاح يف البيئة املصرفية املتسارعة التغيري تتوقف على

 قدرة مسرييها على اإلبداع والتغيري كلما ظهرت احلاجة إليه؛
التعامل الكفء مع تكنولوجيا املعلومات وما تتيحه نمصادرها املختلفة من معلومات ، فيصنف  -د

وحيلل وينتقي ويكامل ويربط فيستنتج، كما يستعمل خياله ليتكامل مع هذه التكنولوجيا يف إعادة 
 ألداء وينقل هذه املعارف ملرؤوسيه؛هندسة العمليات وتطوير ا

تفهم وتبين مداخل إدارية معاصرة لتعزيز تنافسية البنوك، مثل اجلودة الشاملة وإعادة هندسة  -هـ
 العمليات...إخل؛

 اإلدارة بفرق العمل احملفزة وليس باللجان التقليدية؛ -و
 ح؛اإلدارة باملبادأة والتفكري اإلبداعي بدال من اإلدارة باللوائ -ز
 اإلدارة باملخاطرة احملسوبة بدل من إيثار السالمة؛ -ح
 التمكني الفعال للعاملني ضمن فرق عمل ذاتية اإلدارة مع إشراكهم يف املعلومات؛ -ط
 تبين مدخل التحسني املستمر بدال من "ليس باإلمكان أبداع أفضل مما نبدع اآلن"؛ -ي
 ودعم العاملني؛استثمار الوقت واجلهد يف تدريب ونصح ورعاية  -ك
 التوجه إىل السوق العاملية بدال من االحنصار يف السوق احمللية؛ -ل

                                                 
، العدد 22الصناعة، ديب، اجمللد بتصرف من: أمحد سيد مصطفى، قدرة اإلدارة العربية على تنمية القدرات التنافسية العربية...كيف؟، جملة آفاق اقتصادية، غرفة التجارة و -1

 .146-144، ص ص 2001، 85
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إدارة املنافسة داخل البنك وخارجه، داخله بإشعار املنافسة اإلجيابية بني العاملني على اإلبداع  -م
 واالبتكار واجلودة، وخارجه بالسوق املصرفية من خالل حتديد الفجوة التنافسية وحتديد سبل

 جتاوزها من خالل تعزيز القدرة التنافسية؛
 اكتساب قدرات املدير العاملي من حيث إتقان لغة أجنبية على األقل؛ -ن

ليس فقط  Benchmarkingاكتساب مهارات التعلم من املقارنة واالقتداء نمنافس منوذجي  -س
 حمليا بل على نطاق عاملي؛

 التحلي بإرادة التغيري قبل إدارة التغيري. -ع
حيث أنه على املؤسسات املصرفية اجلزائرية للوصل إىل هذا القائد الفعال املبدع املساهم يف 

 1عملية التأهيل، أن تعمل على:
  ترمجة التحديات التنافسية اليت تواجهها املؤسسات املصرفية اجلزائرية إىل أهداف تدريبية

بية إىل أهداف تدريبية، طموحة تتناسب مع هذه التحديات، مث ترمجة االحتياجات التدري
مع اعتبار ذلك ضرورة أساسية، حيث ميكن حصر أهم االحتياجات والربامج التدريبية 
الالزمة لتحويل قادة املؤسسات املصرفية اجلزائرية إىل قادة مبدعني يف: مهارات التفكري 

وض اإلبداعي، مهارات اإلدارة االستراتيجية، مهارات التسويق العاملي، مهارات التفا
العاملي، مهارات إدارة اجلودة الشاملة، اإلدارة بتكنولوجيا املعلومات، باإلضافة إىل برامج 

 لتأهيل مصممني أكفاء قادرين على تصميم وتطوير خدمات مصرفية جديدة؛

  االستعانة نمديرين أكفاء حمترفني حمليني وأجانب، حبيث ميكن ملديري املؤسسات املصرفية
 باملمارسة جنبا إىل جنب من هؤالء املديرين؛ اجلزائرية أن يتعلموا

  إنشاء معاهد وطنية للتدريب والتنمية اإلدارية ال تقوم على التدريب التقليدي، بل على
 مناهج تدريبية بتكنولوجيا تدريبية متطورة؛

  السعي لتزويد املديرين بعناصر اإلبداع ليس فقط لإلفادة منها يف قيادة إبداعية، بل لنقلها
 سيهم وحثهم على االستفادة منها واستخدامها يف السلوك اإلبداعي.ملرؤو

 
 

                                                 
أمحد سيد مصطفى، حنو قيادة إبداعية ملوارد بشرية تنافسية، مقال متوفر باملوقع،  -1

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan006097.pdf  22/02/2017، تاريخ االطالع. 
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 : تفعيل دور الدولة وبنك اجلزائر يف تطوير اجلهاز البنكي اجلزائري -9
مصريية يف مستقبل االقتصاد اجلزائري، لذا فإنه ال ميكن  ةتطوير اجلهاز البنكي مسأل يعد 

يف تفعيل هذا بنك اجلزائر ساهتا املختلفة خاصة إغفال الدور الذي ميكن أن تؤديه الدولة ومؤس
 1، ويف هذا اإلطار ينبغي القيام نما يلي:من حيث القدرة االشرافية والتنظيمية التطوير

هتيئة املنا، التشريعي ليتالءم مع املتغريات على الساحة املصرفية الدولية خاصة يف ظل العوملة  -
 والتحرر االقتصادي من خالل:

 صدار القانون املوحد للبنوك الذي يهدف إىل ضمان سالمة أداء اإلسراع بإ
اجلهاز البنكي ومسايرة االجتاهات العاملية على النحو الذي يؤهله ملواجهة املنافسة 

 اخلارجية؛
  سن التشريعات املتعلقة بنظم الدفع اإللكترونية اليت تنظم العالقة بني أطراف

اإللكتروين وحل  قة لإلشراف على التوثيالعملية، هذا إىل جانب دراسة تأسيس جلن
 أي نزاعات ميكن أن تنشأ بني البنوك وعمالئها.

املخاطر العديدة اليت  عتطوير الدور الرقايب واإلشرايف لبنك اجلزائر على البنوك ليتالءم م -
التكنولوجيات احلديثة )تقدمي منتجات بنكية  مأصبحت تتعرض هلا البنوك يف ظل استخدا

  مستحدثة(؛
 العمل على تدعيم قواعد احملاسبة واملراجعة بالبنوك؛ -
تبين أنظمة اخلربة يف جمال اختاذ القرار وذلك بالعمل على خلق خلية متخصصة ملا أصبح يعرف  -

اهلدف منها هو مجع املعلومات    un service d'intelligence économiqueبالذكاء االقتصادي
جل توضيح الرؤى وتقدمي النصح ملتخذي القرار يف البنوك، )داخليا وخارجيا( ومعاجلتها من أ

 وبذلك تصبح البنوك اجلزائرية مستحدثة باستمرار، وتسري إىل جنب منافسيها وليس وراءهم.

 :املصرفية اجلزائرية احلد من سيطرة القطاع العمومي على السوق -10
لعمومية على حساب البنوك وق املصرفية اجلزائرية من السيطرة الكبرية للبنوك اتعاين الس

اخلاصة، ومن أجل احلد من هذه السيطرة ال بد من خوصصة ولو جزئية من القطاع املصريف 

                                                 
 .205 -204، مرجع سبق ذكره، ص بوقمومخري الدين معطى اهلل، حممد   -بتصرف من: -1
 .13حممد زيدان، عبد القادر بريش، مرجع سبق ذكره، ص -
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العمومي يف اجلزائر، و ذلك من أجل بعث توازن بني تركيبة القطاعني العام واخلاص، وبالتايل 
نت عملية اخلوصصة تتعلق بعث املنافسة بينهما نما يفيد تطوير اجلهاز املصريف اجلزائري، فإذا كا

بالربامج االقتصادية للحكومة فإن لبنك اجلزائر دورا يف دفع هذه العملية باالقتراح والتشاور مع 
 احلكومة، حيث أن خوصصة البنوك العمومية اجلزائرية سيعود عليها نمزايا عديدة منها:

 املنافسة؛حتسني الكفاءة االقتصادية هلا وهذا باالعتماد على آليات السوق و -
ختفيف األعباء املالية للدولة اليت يكون دائما سببها القطاع العام، وهذا بتوفري موارد مالية  -

 لتمويل قطاعات أخرى؛
 توسيع حجم القطاع اخلاص ألنه يلعب دورا فعاال يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ -
ح أسهم املصارف العامة يف سوق رأس املال، توسيع قاعدة امللكية ألفراد اجملتمع، من خالل طر -

 وهذا ما يشجع زيادة مدخرات األفراد الستثمارها يف شراء هذه األسهم؛
 االستفادة من مشاركة رأس املال األجنيب يف تطوير األسواق احمللية. -

و بالرغم من اجلهود املبذولة النطالق أول عملية خوصصة لبنك عمومي يف اجلزائر، 
يات صندوق النقد الدويل الذي طالب اجلزائر بضرورة تشجيع مسار خوصصة وعمال بتوص

القطاع املصريف، خاصة وأن البنوك العمومية تسيطر على السوق املصرفية، حيث قامت اجلزائر 
ألنه كان أكثر جاهزية لعملية اخلوصصة من حيث  CPAبفتح رأمسال القرض الشعيب اجلزائري 

ققة، لكن عملية اخلوصصة هذه فشلت، وبعدها قامت اجلزائر بفتح وضعيته املالية ونتائجه احمل
، لكن كذلك عملية اخلوصصة BDLوبنك التنمية احمللية  BNA اجلزائريرأمسال البنك الوطين 

من  %51فشلت، و م تتم إىل حد اآلن أي خوصصة وهذا راجع ألن البنوك األجنبية تشترط نسبة 
رية تشترط أن تكون نسبة املسامهة اجلزائرية يف البنوك ال تقل رأمسال البنك، لكن السلطات اجلزائ

، وهو ما يرفضه معظم الشركاء 2010لسنة  04-10، وهذا ما أكده أيضا األمر %51عن 
 1األجانب، وبالتايل جيب النظر يف هذه النسبة.

 

 
                                                 

ة تأهيل النظام املصريف اجلزائري يف ظل التطورات العاملية الراهنة، أي دور لبنك اجلزائر؟، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، كليآدم حديدي، سليمان ناصر،  1-
 .24، ص 2015جوان ، 02، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، العددالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
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 :املصريف للتسويق احلديث املفهوم تبين -11
 لدعم املأمولة التطوير استراتيجية ركائز أحد صريفامل للتسويق احلديث املفهوم تبين يعد

 بائعني إىل بل تقليدين موظفني إىل حاجة يف البنوك تعد  م حيث املصريف، للجهاز األداء كفاءة
 على يركز تسويقي كيان إىل البنوك حتول إىل احلاجة تربز لذلك املصرفية، للخدمات حمترفني
 1يتطلب: ما وهو املقدمة اخلدمات عن رضاهم وكسب العمالء رغبات

 استخدام مثل العا م، عرب املصرفية اخلدمات تسويق يف احلديثة التكنولوجيا أدوات استخدام -
 ؛البنك عن لإلعالن الدولية األنترنت شبكة

 خلق أو صناعة العميل بالسعي حنو العميل املرتقب؛ -
ات العمالء بشكل مستمر تصميم مزيج اخلدمات املصرفية نما يكفل إشباع رغبات واحتياج -

 يكفل رضا العميل، وذلك بعد القيام بدراسة وافية الحتياجات العمالء؛
ضرورة قيام مسؤولو التسويق املصريف باملعايشة الكاملة للبيئة االقتصادية واالجتماعية اليت يعمل  -

حتياجاهتم وتصميم هبا البنك، مع استخدام املنهج العلمي يف حتليل قدرات العمالء املالية وحتديد ا
مزيج اخلدمات املصرفية الذي يتالءم معهم، وذلك من خالل استخدام أساليب وأدوات ابتكارية 

 غري تقليدية سواء يف نوعية أو وسيلة تقدمي اخلدمة؛
حتقيق التكامل بني الوظائف التسويقية املختلفة والوظائف املصرفية األخرى، ألن إي انفصام  -

ر على وحدة الرؤية ووضوح املهام، وبالتايل لن يؤدي إىل حتقيق األهداف بينهما أو تعارض يؤث
 املرجوة؛

يعترب التسويق املصريف احلديث أداة حتليلية هامة يف فهم النشاط املصريف، ومعاونة العاملني  -
 بالبنك يف رسم السياسات ومراقبة ومتابعة العمل املصريف؛

 بتحسني باالهتمام وذلك هبم، االحتفاظ من البنك كنمت للعمالء مناسبة مصرفية بيئة هتيئة -
بعض  فيهم تتوافر ممن العمالء مع يتعامل من انتقاء طريق عن العميل لدى املصريف االنطباع
 والكفاءة؛ والثقة والذكاء اللباقة :مثل املميزة الشخصية الصفات

 إجياد يكفل نما اجليدة تاملشروعا وحتديد ودراستها االستثمارية الفرص اكتشاف يف املسامهة -
 ؛جيد عميل

                                                 
 .269 -268عبد القادر بريش ، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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 العمالء؛ مع املتبادل احلوار وتكثيف الشخصي االتصال وسائل تدعيم أمهية على التركيز -
 واجتاهاته؛ السوق تطورات وحتليل وفحص ومجع السوق حبوث تطوير -
 عن عمالءال انطباعات قياس تتضمن واليت املصريف السوق يف املرتدة املعلومات ومتابعة مراقبة -

 اليت والسلبية اإلجيابية األوجه وحتديد عنها ورضاهم هلا تقبلهم ومدى املقدمة، اخلدمات مزيج
 .منها االستفادة يتعني

 مواصلة اإلصالحات املصرفية: -12
يتم اإلصالح املصريف عن طريق عملية إعادة اهليكلة اليت ميكن تعريفها بأهنا جمموعة من 

اهلياكل الفنية أو املالية أو اإلدارية، بغرض حتسني كفاءة البنوك،  اإلجراءات هتدف إىل تصحيح
ومتكينها من االستمرار بنجاح على املدى املتوسط والطويل، وسعيا من السلطات اجلزائرية لتفعيل 
دور البنوك شهدت الفترة األخرية إصالحات مصرفية واسعة، كان اهلدف منها بناء منظومة 

 ة التحديات اليت فرضتها التطورات االقتصادية العاملية.مصرفية قادرة على مواجه
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 خالصة الفصل الرابع:

للمؤسسات يف إطار التطورات السريعة اليت يعرفها اجملال املصريف وللتكيف اإلجيايب 
، أصبح من الضروري إتباع سياسات واستراتيجيات تأهيلية مع هذه التطوراتاملصرفية اجلزائرية 

 البنوك، كل هبا تقوم اليت والوظائف اخلدمات بنوعية مجيع اجلوانب، تأهيل وظيفي لالرتقاءمتس 
 يف املرونة مبدأ على وتأهيل تنظيمي لتحسني االعتماد هلا، الداخلي التسيري لتحسني إداري وتأهيل

ت وخربا مهارات من أجل تنمية البنوك، وتأهيل بشري، لكل التنظيمية الداخلية اهلياكل وضع
 .بشرية، وتأهيل قانوين لتطوير القوانني املصرفية وتغيري غري املالئم منها املوارد

حيث مت التطرق يف هذا الفصل للدراسة امليدانية الستراتيجيات تأهيل املؤسسات املصرفية 
اجلزائرية، املتمثلة يف التأهيل اإلداري، وذلك من خالل التعرف على مستوى النظام احملاسيب يف 

الوكاالت البنكية باعتباره أهم األدوات الدالة على كفاءة وتطور اجلهاز املصريف، حيث مت هذه 
التوصل إىل أنه توجد عدة نقائص  يف النظام احملاسيب لذا جيب مراجعته حىت يالءم ويساير البيئة 

يا املعلومات املصرفية اجلديدة واملعايري احملاسبية الدولية، كما مت التعرف على مستوى نظام تكنولوج
واالتصال الذي رغم التطور السريع واملستمر يف التقنيات التكنولوجية احلديثة يف ابتكار وسائل 
وأساليب جديدة يف تقدمي اخلدمات املصرفية، ال جند نفس التطور يف نظام تكنولوجيا املعلومات 

سني وتطوير املؤسسات واالتصال يف املؤسسات املصرفية اجلزائرية األمر الذي يقف عائق أمام حت
املصرفية اجلزائرية حنو أداء أفضل، باإلضافة إىل التعرف على مستوى نظام املعلومات التسويقية 
الذي يعترب ذو أمهية كبرية يف حتسني وتطوير العمل املصريف، أين مت التوصل إىل ضرورة االهتمام 

أجل توفري قاعدة معلوماتية تساهم يف أكثر هبذا النظام وتطوير القدرات اإلدارية القائمة عليه من 
حتسني اخلدمات املصرفية واألداء وبالتايل جناح هذه املؤسسات املصرفية اجلزائرية يف حتقيق 
األهداف املرسومة، كما مت التعرف على مدى تطور منط إدارة األعمال املصرفية يف هذه 
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رية املدربة له دور كبري يف إحداث املؤسسات، باعتبار أن التسيري اجليد من قبل القيادات اإلدا
 التغيري والتطوير والتأهيل اجليد هلذه املؤسسات.

أما فيما خيص التأهيل التنظيمي فقد مت الوقوف على مدى وجود ثقافة تنظيمية تشجع  
وتدعم التحسني والتأهيل لضمان التميز هلذه املؤسسات املصرفية اجلزائرية وحتقيق الفعالية التنظيمية 

الل حتسني مستوى اخلدمات املصرفية املقدمة، وكسب ميزة تنافسية يف ظل البيئة املصرفية من خ
 املتغرية باستمرار.

باعتبار املورد البشري أهم مقومات جناح عملية تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية، فقد   
رية، اليت تتمثل أوال يف مت التعرف على خمتلف السياسات الالزمة لتطوير وتنمية وتأهيل املوارد البش

سياسات التوظيف املناسبة والواضحة، ومدى كفاية برامج التدريب والتكوين وقدرهتا على رفع 
مستوى مهارات موظفيها، وتنمية قدراهتم االبتكارية واإلبداعية، والعمل على حتفيز املوظفني للرفع 

جور، العالوات، والترقيات من أداءهم وزيادة والئهم، وذلك بابتكار أساليب للتحفيز )األ
والعالقات الطيبة...إخل(، والعمل على ابتكار نظم تقييم ألداء املوظفني تستند إىل معايري حقيقية 
واقعية قابلة للتطبيق وتضمن حتسني وتطوير أدائهم، ويف األخري جيب دائما توفري التغذية العكسية 

حتفيز املوارد البشرية من طرف إدارة عن عمليات االختيار والتوظيف والتدريب والتقييم و
املؤسسات املصرفية اجلزائرية، لتحقيق الدافعية والرغبة والكفاءة والتميز واإلبداع من قبل املوظفني 
الذي يؤدي إىل حتقيق رضا املوظفني قبل العمالء باعتبارهم أساس جناح تطوير وتأهيل العمل 

 املصريف. 
ختلف الوظائف اليت تقوم هبا املؤسسات املصرفية أما فيما خيص التأهيل الوظيفي مل 

اجلزائرية، فقد مت التعرف على مدى تطور كل وظيفة ابتداء بوظيفة فتح احلسابات البنكية، 
ووظيفة منح القروض ومتويل التجارة اخلارجية، والوساطة املالية ووظيفة التسويق املصريف، حيث 

 م يصل بعد إىل املستوى العاملي الذي يقدم أجود مت التوصل إىل أن مستوى تطور هذه الوظائف 
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اخلدمات املصرفية بأفضل التكنولوجيات وبأقل التكاليف وبأقل وقت ممكن، األمر الذي حيد من 
 مسامهة أو مقدرة املؤسسات املصرفية اجلزائرية على القيام بدورها احلقيقي يف االقتصاد الوطين.

 حتكمه جمموعة من القوانني، كان البد من الوقوف وأخريا وباعتبار أن سري العمل املصريف
على مدى مالئمة التشريعات والقوانني املصرفية اجلزائرية هلذا العمل املصريف، فتم التطرق إىل 
التأهيل القانوين يف املؤسسات املصرفية اجلزائرية، حيث مت التوصل إىل أن القوانني املصرفية تتسم 

يد ملواكبة خمتلف التغريات اليت حتدث يف البيئة املصرفية، األمر الذي باجلمود وعدم التغيري والتجد
 يعرقل سري عملية تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية. 

كما مت إضافة إىل دراسة هذه االستراتيجيات املختلفة لتأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية، 
م يف عملية تأهيل هذه املؤسسات، واليت اقتراح بعض االستراتيجيات األخرى اليت نرى بأهنا تساه

مشلت التحول إىل البنوك الشاملة بتقدمي تشكيلة متنوعة من اخلدمات املصرفية، توسيع استخدام 
التكنولوجيا احلديثة يف اجملال املصريف، التحول إىل العمل املصريف اإللكتروين )البنوك اإللكترونية(، 

ار أن املورد البشري املؤهل هو أساس أي عملية تطوير وتأهيل تنمية وتطوير املوارد البشرية، باعتب
 للمؤسسات املصرفية اجلزائرية...إخل.  
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االقتصاد أداء من أهم العناصر األساسية املتحكمة يف تعترب إذا كانت املنظومة املصرفية 
والرقابة  ،ومتويل التطور االقتصادي والتوجيه،أداة للتخطيط  باعتبارها ،التنمية دفع عجلةوالوطين 

 األوضاعفإن جناحها يف أداء وظيفتها، مرهون بقدرهتا على التكيف مع  يف االقتصاد الوطين،
واملتسارعة  غوطات املنافسة والتغيريات االقتصادية العامليةضمن تعاظم  ،اجلديدة اليت تعيشها اجلزائر

وإبرام عقد الشراكة  ،ملنظمة العاملية للتجارةوتوقعها االنضمام إىل ااقتصاد السوق  ا علىاعتمادهو
مع االحتاد األوريب، وتطوير إمكانياهتا ومواردها ومستوى أداء خدماهتا وأنشطتها الداخلية من 

ي احمليط اخلارجهذا مع تغيريات  واستراتيجياهتاجهة، وقدرهتا على تكييف أنظمتها وهياكلها 
هيل إتباع استراتيجيات لتأالفرص املتاحة فيه من جهة أخرى، كل هذا ميلي ضرورة  واستغالل

حىت تستطيع التكيف مع التطورات العاملية وحتقيق ميزة تنافسية يف  اجلزائرية املؤسسات املصرفية
فسية ظل هذه التغريات، ذلك أن تأهيل اجلهاز املصريف يعد أحد املؤشرات اهلامة للقدرة التنا

 لالقتصاد الوطين يف السوق العاملية.
لقد ساهم هذا البحث يف توضيح اإلطار النظري والتطبيقي الستراتيجيات تأهيل 
املؤسسات املصرفية اجلزائرية، إذ حاولنا إبراز استراتيجيات التأهيل يف الوكاالت البنكية لكل من 

اختبار فرضيات البحث، والتوصل  والية سطيف ووالية قسنطينة ووالية برج بوعريريج، أين مت
بذلك إىل جمموعة من النتائج اليت على ضوئها مت اقتراح بعض املقترحات، وقد كانت نتائج اختبار 

 الفرضيات كالتايل:
 بالنسبة للفرضية الرئيسية األوىل والفرضيات املتفرعة عنها، مت التوصل إىل ما يلي: أوال:

رئيسية األوىل، أي أن األنظمة اإلدارية بالوكاالت البنكية عدم صحة الفرضية المت التأكد من  -1
 حمل الدراسة ليست متطورة؛

عدم قبول الفرضية الفرعية األوىل، أي أن النظام احملاسيب بالوكاالت البنكية حمل الدراسة غري  -2
 متطور؛

تصال إثبات عدم صحة الفرضية الفرعية الثانية، أي أن نظام تكنولوجيا املعلومات واال -3
 بالوكاالت البنكية حمل الدراسة غري متطور؛  
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عدم صحة الفرضية الفرعية الثالثة، أي أن نظام التسويق بالوكاالت البنكية حمل الدراسة غري  -4
 متطور؛   

رفض الفرضية الفرعية الرابعة، أي أن منط إدارة أعمال الوكاالت البنكية حمل الدراسة غري  -5
 متطور.   

الوكاالت البنكية حمل الدراسة متتلك فض الفرضية الرئيسية الثانية، واليت مفادها أن مت ر ثانيا:
 .هيكل تنظيمي يضمن سريورة جيدة للعمل

 بالنسبة للفرضية الرئيسية الثالثة والفرضيات املتفرعة عنها، مت التوصل إىل ما يلي:ثالثا: 
لتأهيل الوظيفي تأثري كبري على األداء إثبات صحة الفرضية الرئيسية الثالثة، أي أن لعملية ا -1

 الفعال واجليد للوكاالت البنكية حمل الدراسة؛
عدم صحة الفرضية الفرعية األوىل، أي أن السياسات واإلجراءات املوضوعة يف الوكاالت  -2

 البنكية حمل الدراسة غري مالئمة للعمل املصريف؛
ة الصندوق بالوكاالت البنكية حمل الدراسة ال عدم قبول الفرضية الفرعية الثانية، أي أن مصلح -3

 تضمن تقدمي اخلدمات املصرفية للعمالء يف أقصر وقت ممكن؛
رفض الفرضية الفرعية الثالثة، أي أن استعمال االنترنت والبطاقات الدولية ليس جيد يف  -4

 الوكاالت البنكية حمل الدراسة؛
أنه ال تضمن مصلحة القروض السرعة يف إثبات عدم صحة الفرضية الفرعية الرابعة، أي  -5

 حصول العميل على القروض يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة؛
قبول الفرضية الفرعية اخلامسة، أي أن تسوية عمليات التجارة اخلارجية بالوكاالت البنكية  -6

 حمل الدراسة ال تستغرق أقل وقت ممكن؛
ن الوكاالت البنكية حمل الدراسة ال تتعامل إثبات صحة الفرضية الفرعية السادسة، أي أ -7

 بالوساطة املالية؛
رفض الفرضية الفرعية السابعة، أي أن وظيفة التسويق ال تقوم بدورها احلقيقي يف الوكاالت  -8

 البنكية حمل الدراسة.
 : بالنسبة للفرضية الرئيسية الرابعة والفرضيات املتفرعة عنها، مت التوصل إىل ما يلي:رابعا
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  املوارد البشرية بالوكاالت البنكية حملمت إثبات عدم صحة الفرضية الرئيسية الرابعة، أي أن  -1
 ؛الدراسة ليست مؤهلة

سياسات التوظيف والتكوين وترقية املوارد البشرية أي أن  األوىل،الفرضية الفرعية عدم قبول  -2
 واضحة يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة؛غري 

توجد يف الوكاالت البنكية حمل الدراسة سياسات ال  الثانية، أي أنهية الفرعية الفرضمت رفض  -3
 .تعمل على التحفيز والتقييم والتطوير اجليد للموارد البشرية

أن القوانني املصرفية يف الوكاالت البنكية واليت مفادها  مت قبول الفرضية الرئيسية اخلامسة،خامسا: 
 .املصريف، وما جيري حمليا ودوليا من تغريات وتطورات مصرفيةحمل الدراسة ال تتماشى والعمل 

 نتائج الدراسة:
اجلزائرية تأهيل املؤسسات املصرفية استراتيجيات على  انصبتمن خالل هذه الدراسة اليت 

 أمهها:جمموعة من النتائج  استخالصميكننا 
نه أو حىت تغيريه فهو مسري النظام املصريف اجلزائري مؤطر يف اجلزائر، أي ال ميكن اخلروج م -1

من طرف الدولة وبنك اجلزائر الذي يعترب بنك البنوك، هذا األخري مسري أيضا من طرف  100%
الدولة، األمر الذي جيعل من النظام املصريف ال يقوم بالدور احلقيقي له، نظرا للقيود القانونية أو 

 التنظيمية اليت حتد وتعرقل ذلك.
األجنبية يف اخلدمات اليت تقدمها، لكن ليس بالتقنيات  نوعا ما للبنوك ايرةمس اجلزائرية البنوك -2

 يف جتعلها اليت الضرورية نوعا ما من املؤهالت واجلودة املعتمدة يف البنوك األجنبية، كما متلك
   األجنبية. املصرفية املؤسسات مستوى

، ال يف املدى القصري أو املتوسط، واألجنبية اجلزائرية البنوك بني لشراكة بوادر هناك ال توجد -3
ممكن على املدى الطويل، ألن القوانني اجلزائرية ال تشجع ذلك، األمر الذي يعرقل اكتساب 
املؤسسات املصرفية اجلزائرية ألحدث التقنيات املصرفية، وبالتايل تطويرها للصمود يف وجه املنافسة 

 .العاملية



 خلامتة ا

 347 

يترتب عليه خلق استراتيجية دفاعية، حيث   اجلزائرية ةاملصرفي عملية االندماج بني الوحدات -4
أن االندماج قد يستخدم كوسيلة حلل املشكالت اليت تعاين منها بعض املؤسسات املصرفية 
اجلزائرية سواء كانت مشكالت متويلية أو تسويقية أو خاصة نمالءة رأس املال، هذا باإلضافة إىل 

ن املنافسة الشديدة مما جيعل الكيان اجلديد يعمل يف ظل أن االندماج ميكن أن يستخدم يف احلد م
 ظروف أكثر أمنا واستقرارا من ذي قبل. 

إن خوصصة املؤسسات املصرفية اجلزائرية سيؤدي إىل الرفع من كفاءهتا وتوفري اخلدمات  -5
خمة، املتطورة وجعلها متاحة، باإلضافة إىل قدرهتا على متويل املشاريع اليت حتتاج إىل أموال ض

وبالتايل القدرة على جذب االستثمارات األجنبية والتوسع يف تقدمي تشكيلة متنوعة من اخلدمات 
 املصرفية. 

إن خوصصة املؤسسات املصرفية العمومية اجلزائرية واندماجها سيؤدي إىل تنشيط السوق  -6
االقتصادي وحتديث املايل، وتوسيع امللكية وزيادة املنافسة يف السوق املصرفية، وحتسني األداء 

اإلدارة وزيادة كفاءة أداء اخلدمات املصرفية، كما تؤدي إىل زيادة قدرة املؤسسات املصرفية 
اجلزائرية على التنويع يف جمال اخلدمات املصرفية من خالل تنويع مصادر التمويل والتنويع يف 

 جماالت االستثمار.
لتعزيز قدرهتا التنافسية يف السوق  اجلزائرية يعترب التأهيل السبيل الوحيد للمؤسسات املصرفية -7

، وهذا من خالل القيام بتطوير شامل ملختلف اجلوانب فيها، سواء والدولية وتعظيم مكاسبها احمللية
  اإلدارية أو التنظيمية، أو الوظيفية أو القانونية، أو البشرية.

ستمرة تسمح للمؤسسات الواعية القائمة على األسس الصحيحة واملتابعة امل اإلصالحات -8
، وبالتايل اللحاق بالتطور الذي تعرفه الصناعة التخلص من نقاط ختلفها وتأخرهااجلزائرية املصرفية 

 املصرفية العاملية، سواء تكنولوجيا أو بشريا.
داري حتسني النظام اإل ستعمل على، اجلزائرية داري للمؤسسات املصرفيةعملية التأهيل اإلإن  -9

ويستجيب لكل التغريات اليت حتدث يف احمليط  بالشكل الذي جيعله فعاال ملؤسساتهذه اداخل 
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، هذا ألن القرارات الصائبة يف الوقت املناسب اختاذاملصريف داخليا وخارجيا، وميكن املسريين من 
هو حباجة إىل حتسني وتطوير بالشكل الذي جيعله يتوفر يف خمرجاته و داري أداة تسيري،النظام اإل

أي جعل ، حة واملصداقية واملالءمة، وقادر على ضبط كل االحنرافات اليت ميكن أن حتدثالص
، مرنا قابال للتطوير وقبول كل ما هو حديث اجلزائرية النظام اإلداري للمؤسسات املصرفية

 وبالتايل فالتأهيل اإلداري للمؤسسات املصرفية جيعل أنظمتها اإلدارية متطورة يف كل مستوياهتا.
، وبالتايل تحسني جودة الوظائف املقدمةبالتأهيل الوظيفي يسمح للمؤسسات املصرفية  -10

 .حتقيق ميزة تنافسية وزيادة جناعتها االقتصادية وبالتايل املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية
يف املؤسسات طرق العمل وحتسني التسيري والتنظيم، التأهيل التنظيمي سوف يعمل على  -11

، والقيام ببناء تنظيمي جديد، اإعادة تصميم مجيع أنشطة أعماهلب املصرفية اجلزائرية، كما سيسمح
 يها.مصحوبا بتغيري جذري يف املفاهيم والقيم السائدة ف

توفر  ألن، تطوير قدرات وكفاءات املوارد البشرية وإمكانياهتاسيعمل على  التأهيل البشري -12
 السبيل األمثل إلجناح سياسة التأهيل داخل املؤسسات املصرفيةهو  ،ؤهلةاملوارد البشرية املكونة وامل

لتحقيق عملية التأهيل لألهداف املرسومة، جيب توفر إرادة قوية وفعالة وتسيري اجلزائرية، كما أنه 
 املؤسسات املصرفية اجلزائرية.جيد من قبل األطراف املوجودة يف 

ية، سيسمح بتصحيح مجيع القوانني اليت تعرقل تطور وحتديث التأهيل القانوين للقوانني املصرف -13
 اجلهاز املصريف، كما سيجعلها أكثر مرونة و قابلية للتغيري يف حالة عدم مالءمتها للعمل املصريف.

تأهيل املؤسسات املصرفية وزيادة حجم االستثمار يف التكنولوجيات احلديثة املتطورة وأنظمة  -14
يجعل ، كما سهلة للتماشي مع ما جيري حمليا ودوليا من تغريات وتطوراتاملعلومات، سيجعلها مؤ

 النظام املصريف اجلزائري قادرا على مواجهة املنافسة العاملية.

اجلزائر  انضماماملتوقعة من  اإلجيابيةالقيام بتأهيل املؤسسات املصرفية من شأنه تعظيم اآلثار  -15
 النفتاح االقتصادي.والشراكة وا ،للمنظمة العاملية للتجارة
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وذلك  ،إمكانية وضع برنامج تأهيل موحد جلميع البنوك اجلزائرية سواء عمومية أو خاصة -16
 .تقريبا مجيعا يف الوظائف اليت تقوم هبا واخلدمات املقدمة الشتراكها

الواجب اعتمادها يف عملية تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية يف  تتتمثل االستراتيجيا -17
ال استراتيجية التأهيل اإلداري، وذلك بالقيام بتطوير خمتلف األنظمة اإلدارية )احملاسبية، أو

التسويقية، التكنولوجية( ألهنا أساس قيام العمل املصريف املتطور، وثانيا استراتيجية التأهيل التنظيمي 
تدفق السريع وذلك بالعمل على توفري التنظيم املناسب واملرن باعتماد هيكل تنظيمي يضمن ال

للمعلومات اليت تسهل أداء العمل املصريف، وثالثا استراتيجية التأهيل الوظيفي وذلك بالعمل على 
اعتماد إجراءات وسياسات خمتلفة تضمن القيام نمختلف الوظائف )منح قروض، متويل جتارة 

مات وكسب خارجية، وساطة مالية...إخل( بسرعة وجودة عالية تضمن التميز يف تقدمي هذه اخلد
ميزة تنافسية يف السوق املصرفية اليت تتميز بشدة املنافسة والتطور التكنولوجي اهلائل يف تقدمي 
اخلدمات املصرفية، ورابعا استراتيجية التأهيل البشري باعتباره أساس جناح أي عملية تأهيل 

اليت حتدث يف البيئة وتطوير، فاملورد البشري احملفز واملؤهل واملدرب على تبين خمتلف التغيريات 
املصرفية يضمن التطوير والتحسني والتأهيل املستمر للمؤسسات املصرفية اجلزائرية، لكن هذه 
االستراتيجيات لن تقوم بدورها احلقيقي يف تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية إذا  م تكن هناك 

ين استراتيجية خامسة تشريعات وقوانني مصرفية تشجع وتدعم ذلك، األمر الذي يؤدي إىل تب
وهي استراتيجية التأهيل القانوين للعمل على تغيري وتعديل القوانني اليت تعيق عملية التأهيل  

 والنهوض باملؤسسات املصرفية اجلزائرية للحاق بركب التطور املصريف العاملي.
 (:التوصيات )االقتراحات

تأهيل ف على استراتيجيات التعرمت التطرق له ضمن فصول البحث، من أجل  من خالل ما
جمموعة من االقتراحات لدعم تأهيل هذه املؤسسات نذكر  استخالصميكننا  ،املؤسسات املصرفية

 أمهها :
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إىل زيادة حجم االستثمار  ،إن اجلهاز املصريف اجلزائري حيتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى -1
والربامج العصرية ،  Information Systemيف التكنولوجيات احلديثة واعتماد أنظمة املعلومات 

يكون له أثر بالغ يف التوصل إىل تقديرات سريعة ومتواصلة للقيمة النقدية  استخدامها،وتعميم 
تكنولوجيا حديثة     فاستخدامللمدخرات املالية رغم ما تنطوي عليه من تعقيدات، كذلك 

High-Tech وهذا ما يزيد يف ثقة املستثمرين  ،والرقابة يزيد من سرعة التسويات وزيادة الشفافية
      وحىت يساير التكنولوجيات احلديثة اليت أصبحت معتمدة يف املنظومة املصرفية ، بالبنوك

مث تعميم التسيري اإللكتروين يف التعامل مع وسائل الدفع  باعتمادالعاملية، فالبنك اجلزائري مطالب 
 .واالتصال اإلعالممن حيث تكنولوجيات  ائمة هلالشروط احمليطة املال، مع ضرورة توفري املختلفة

العمل على دعم نظام مركزية تشغيل البيانات اخلاصة باملؤسسات املصرفية اجلزائرية، نما  -2
 يسمح بالتحويل إىل نظم التشغيل املباشر األين لالستفادة من تطبيقاهتا.

املصرفية اجلزائرية من جهة  تكوين شبكة مصرفية تكون نمثابة جسر إلكتروين بني املؤسسات -3
والشركات والعمالء من جهة أخرى، يكون من أهدافها متابعة التطورات اليومية يف قطاع 
االستثمار وقطاع اخلدمات املصرفية حمليا ودوليا، مع حث املؤسسات املصرفية على تطوير وتنمية 

ت كاملة عن قواعد وإجراءات التجارة اإللكترونية، ونظرا ملا حتتوي عليه هذه الشبكة من معلوما
إلكترونية، فإن العمل على استصدار قوانني حتكم اتفاقيات التبادل والتداول اإللكتروين فيما بني 
الشركات واملؤسسات املصرفية اجلزائرية واالعتراف الرمسي بالوثيقة اإللكترونية والتوقيع 

 ية جيب القيام هبا.اإللكتروين وقانون محاية البيانات الشخصية أضحت ضرورة حتم
زيادة األنفاق االستثماري لتطوير وسائل وأدوات  جيب على املؤسسات املصرفية اجلزائرية -4

الدفع املصرفية اإللكترونية حىت تساير التطور الذي حيدث يف التجارة اإللكترونية، وهذا ما سيخلق 
ع الورقي، وهذا لن يكون إال جمال أوسع للدفع داخليا وخارجيا، وبالتايل التقليل من خدمة الدف

من خالل توفري بنية حتتية متطورة تضم شبكات االتصال املختلفة، األجهزة والتقنيات التكنولوجية 
 احلديثة، كذلك األنظمة املرتبطة بالنقل، التخزين، املعاجلة والتحليل.
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فع اليت لتقدمي خدمات متنوعة مثل تسجيل أوامر الد ATMضرورة التوسع يف استخدام الـ-5
يطلبها العمالء واستحداث خدمة التعامل يف البورصة على غرار تلك اليت يف بعض البنوك األجنبية، 
حيث يتم تسجيل أكثر األسهم تداوال، ويقوم العميل بتسجيل العملية آليا نظرا ملا يتطلبه هذا 

 حيدده للتنفيذ. القطاع من دقة وسرعة وآنية االتصال نما يؤمن البيع أو الشراء بالسعر الذي 
البد من تطوير وخلق صناعة مصرفية يف اجلزائر ملواكبة مثيالهتا يف العا م، وكذلك إعطاء  -6 

املصرفية احلديثة  االبتكاراتالتعامل مع أي  أمهية كبرية للمشتقات املالية غري املطبقة يف اجلزائر،
، و مقايضة األوراق املالية واملبادالت ،وعقود االستثمار، املتمثلة يف املشتقات والعقود املستقبلية

والعقود  مثل عقود االختيار التأجري التمويلي، خدمات التحوط من تقلبات أسعار الصرف والفائدة
اآلجلة واتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة، أي التركيز على صريفة التجزئة لتقدمي اخلدمات احلديثة 

 والتوسع يف املعمول به.
واحلد لتقدمي خدمات مصرفية بكفاءة عالية وتكلفة أقل، النزيهة بني البنوك  تشجيع املنافسة -7

من القرارات اإلدارية املركزية اليت جتعل هذه البنوك جمملة يف األخري عبارة عن صور طبق األصل 
 . لبعضها

إن تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية مرهون بإعادة تنظيم خمتلف وكاالهتا وفروعها وفق -8
ؤية مناسبة لتحقيق رغبات عمالئها، حيث جيب إعادة النظر يف اهلياكل التنظيمية واألنظمة ر

واللوائح وأوضاع الفروع للوصول إىل التشغيل األمثل لكافة عناصر تقدمي اخلدمات املصرفية، دون 
إغفال أمهية إجياد نظام مناسب للحوافز، مع ضرورة شرح أهداف التنظيم اجلديد للموظفني 

عمالء، فضال عن استحداث بعض الوظائف الضرورية للسري احلسن للبنك والتكفل األمثل وال
 .حباجات وانشغاالت عمالئه

جيب على املؤسسات املصرفية اجلزائرية النهوض بأنظمتها املصرفية وجعلها قادرة على املنافسة  9-
رفية، ألن العوملة واالنفتاح نما يكفل هلا الدخول لألسواق العاملية، خاصة مع حترير اخلدمات املص

االقتصادي غريت من معطيات العا م، كما جيب وبشكل سريع التكيف مع هذه املعطيات 
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اجلديدة، ويتم ذلك بالتحسني املستمر لنوعية النظم املصرفية مع خلق معايري حماسبية تضمن 
ت احلديثة للمعايري احملاسبية الشفافية واملالئمة يف األسواق العاملية، والعمل على متابعة كل اإلصدارا

 الدولية اخلاصة باملصارف، وتطوير املخطط احملاسيب البنكي على ضوء هذه اإلصدارات.
املؤسسات املصرفية وتعين استخدام طرق أفضل من جمرد مراقبة وتتبع أعمال  ،الرقابة الوقائية -10

دوثها، وبالتايل احلد من آثارها السلبية وزيادة املقدرة على التنبؤ باألزمات املصرفية قبل ح اجلزائرية
، وذلك من خالل دعم دور بنك اجلزائر وتقوية وظيفته األساسية يف اإلشراف على اجلهاز املصريف

والرقابة على هذه املؤسسات، لكن هذا الدور الرقايب ينبغي أن يتسم باملرونة اليت تتناسب مع 
 تطور األسواق املالية.

وتوسيع وظائفها وخدماهتا، ألن هذه  للمؤسسات املصرفية اجلزائريةهيل ال بد من إعادة تأ -11
الوظائف حمدودة حاليا، إذ تكتفي البنوك اجلزائرية خبدمات كالسيكية على غرار وظيفة القرض أو 
الشباك أو االعتماد املستندي بالنسبة للتجارة اخلارجية، وجيب كذلك أن تتكيف البنوك مع 

 . تصبح مؤسسات ذات وظائف وخدمات متنوعة ومتطورةاملقاييس الدولية، حىت
مع  اتصاالتمن خالل توعية مصرفية و ،الستخدام البطاقات النقديةاملصرفية تأهيل السوق  -12

البنوك وهذا لضمان مستوى سالمة عايل حلاملي البطاقات سواء اخلاصة بالسحب النقدي أو 
من سوق نقدي إىل آخر يتعامل بالبطاقات  حتويل السوق اجلزائري ، وهذا ما يؤدي إىلالدفع

وذلك من خالل نشر آالت الصرف اآليل، وبالتايل ضمان تقدمي املنتج أو اخلدمة املناسبة  ،النقدية
يربز حتمية وجود وسائط اخلدمات مثل: آالت الصرف اآليل،  بسعر وتوقيت مناسبني وهذا ما

 .اآللية للبنوك....اخلاملعلومات، اإلنترنت، الفروع  ،نقاط البيع اآللية
ضرورة دعم بنك اجلزائر للمالءة املالية للمؤسسات املصرفية اجلزائرية، لزيادة قدراهتا -13

احلاضرة واملستقبلية يف عا م تتسم فيه حركة رؤوس  التزاماهتاحىت تستطيع تلبية  التنافسية، وكذلك
 .األموال بسرعة فائقة
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حمتشمة ذلك  انطالقةفالسوق املالية يف اجلزائر تعرف حتمية النهوض بسوق مالية حقيقية،  -14
وتفاعلها مع نشاط خمتلف القطاعات االقتصادية العمومية واخلاصة، كذلك  اندماجهاعلى مستوى 

(، وتواضع حجم السندات مؤسسات فقط 05) األسهمقلة وتواضع املنتجات املعروضة يف سوق 
والسندات  األسهمعدد املتعاملني وزيادة حجم املتداولة، كل هذا جيعل السوق أقل سيولة، فت

مفهوم  ءك يعمل على إرسالمن شأنه أن حيدد ليس فقط مستقبل البورصة وإمنا كذ ،املتداولة
، وبالتايل جيب تنشيط السوق املايل وتنويع العمل املايل واملسامهة الوساطة املالية يف متويل االقتصاد

 ألسواق العاملية.يف تطوير األسواق الثانوية وربطها با
التطوير املأمولة  استراتيجيةركائز  أحدالذي يعد  ،تبين املفهوم احلديث للتسويق املصريف -15

يف اجلهاز املصريف، حيث  م تعد البنوك يف حاجة إىل موظفني تقليديني بل إىل  األداءلدعم كفاءة 
 .بائعني حمترفني للخدمات املصرفية

ن خالل توفري كوادر بشرية عالية التأهيل معززة بتقنيات مصرفية م ،تنمية املوارد البشرية -16
أن تعطي األولوية لالستثمار يف القدرات  املؤسسات املصرفية اجلزائريةجيب على لذلك  ،معاصرة

واملهارات البشرية، من خالل اعتماد استراتيجيات مالئمة تضمن إجناز خمتلف أنشطة إدارة املوارد 
طلوبة، وحتقيق التعامل مع املوارد والكفاءات البشرية كشركاء يف البنك بدال البشرية بالكفاءة امل

حتقيق التأهيل والتطوير على مستوى  املؤسساتمن وضعهم كأجراء، وهذا من شأنه أن يوفر هلذه 
 .الفعال" "املصريف لوصول إىل منوذجوا املوارد البشرية

ادية أو املسواء  املؤسسات املصرفية اجلزائريةتوفر عليها تاإلمكانيات اليت  ضرورة استغالل -17
 أداءها.بشرية، من أجل النهوض نمستوى ال

ضوء التغريات املستجدة اليت جاءت هبا البيئة املصرفية ينبغي على املؤسسات املصرفية  يف -18
لسوق اجلزائرية االستعداد لتطبيق ثقافة مصرفية جديدة تأخذ يف احلسبان التغري املستمر يف أوضاع ا

وتعتمد على شبكة من االتصاالت واملعلومات، كما أن عليها اليوم االندماج خللق كيان مصريف 
قادر على املنافسة، حيث سيساعدها االندماج يف ختفيض تكاليف التشغيل وزيادة قدراهتا يف اقتناء 
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طورة، وكذا التكنولوجيات املصرفية مما يزيد يف قدرهتا على املنافسة وتقدمي خدمات مصرفية مت
العمل على تفعيل الشراكة مع البنوك األجنبية خاصة من جانبها التقين لالستفادة من وسائل 

 التكنولوجيا واملعلوماتية احلديثة يف جمال العمل املصريف.
عمليات االندماج املصريف الناجح وذلك  ضرورة العمل على هتيئة الظروف املناسبة لتحقيق -19

تفيد املؤسسات املصرفية اجلزائرية منها، بالشكل الذي يؤدي إىل حتويلها وفق نظم سليمة حىت تس
حنو البنوك الشاملة اليت تقدم كافة اخلدمات اليت تقدمها البنوك التجارية والبنوك املتخصصة وبنوك 

 االستثمار، من خالل بنك واحد وذلك كخطوة مهمة من أجل مواجهة املنافسة املصرفية العاملية؛

جلعل  املؤسسات املصرفية اجلزائريةتوسيع قاعدة ملكية بسياسة اخلوصصة البنكية  جانتها -20
طبيق ، وذلك بتإدارهتا مسؤولة أمام شرائح أوسع من املسامهني وتقليل ملكية القطاع العام فيها

 .واألهداف على املديني القصري واملتوسط لعملية، مع حتديد األسسذه ااالستراتيجية املناسبة هل
إىل القطاع اخلاص املستثمر يف اجملال البنكي، وتشجيعه عن طريق التشريع أو حىت  االلتفات -21

جعلها و إجرائيا، باملساعدة التقنية واملادية قصد خلق منافسة هادفة وإرساء تقاليد وثقافة بنكية،
 ن يكون، من شأنه أتقنيا وماديا ملنافسة الطرف األجنيب الذي يكون متفوقا عادة استعدادعلى 

 .بصفة عامة باالقتصادركيزة أساسية للنهوض بالقطاع املايل ومن مث 
( املتعلق  90/10تامة نمعىن الكلمة هلذه البنوك، اليت ورغم أحكام القانون )  استقالليةمنح  -22

مازالت حتت وطأة القيود،  26/08/2010املؤر، يف  04-10األمر وأحكام  ،بالنقد والقرض
وترك اجملال مفتوحا )عمليا( للمسامهني، والرفع من  لالكتتابرأمساهلا  وذلك عن طريق فتح

الذي ما زالت الدولة متارسه على هذه اهليئة رغم التشريعات والقوانني الصادرة يف ذلك  االحتكار
 .واليت تعترب هي األخرى غري كافية

د قيام بنك اجلزائر بأداء إعطاء استقاللية أكرب لبنك اجلزائر، نمعىن منع التدخل احلكومي عن -23
وظيفته األساسية، وهي تنفيذ السياسة النقدية اليت تقوم بدورها على أساس اقتصادي وال تتدخل 
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أغراض السياسة التنفيذية أو التشريعية فيها، واستخدام بنك اجلزائر األدوات غري املباشرة لتنفيذ 
 سياسته النقدية واليت تعتمد على قوى السوق.

إصدار قانون ينظم املعامالت املالية اإلسالمية ضمن ما هو متاح ومتوافر، حبيث يتم ضرورة  -24
إدراج هذه املعامالت يف صلب بنود قانون النقد والقرض، حىت يسمح بتوسيع البنوك اإلسالمية، 
والترخيص للبنوك التقليدية بفتح نوافذ إسالمية، إىل جانب السماح ضمن هذا القانون بتوسيع 

ملمارسة اإلسالمية كالصكوك ومؤسسات التأمني اإلسالمي)التكافل(، وإجياد آليات إلدارة أدوات ا
أموال الوقف، وتوظيف أرباحها وإدارة أموال صندوق الزكاة بنجاعة يف ظل توافر بيئة للتمويل 

 اإلسالمي. 
حتمي  ، وإصدار تشريعاتضرورة إجياد تشريعات قانونية فعالة للعمل املصريف اإللكتروين -25

البطاقات اإللكترونية )مثل ما مت إصداره حلماية الشيك بدون رصيد(، لتشجيع العمل املصريف 
 اإللكتروين، ووضع قوانني وتعليمات صارمة فيما خيص العمل عرب شبكة األنترنت وكذا مكافحة 

مليات املصرفية املخترقني غري الشرعيني للشبكة، هبدف تأمني احلماية الالزمة للعميل أثناء تنفيذ الع
  عرب األنترنت.

ضرورة تطوير نظم اإلدارة املصرفية واالرتقاء نمستوى التدريب مع التدقيق يف اختيار  -26
القيادات العليا للجهاز املصريف اجلزائري، واستخدام اخلربات العاملية لإلسهام يف عملية التطوير، مث 

القوانني املصرفية والنهوض هبا، من أجل يأيت بعد ذلك دور املتخصصني يف تطوير التشريعات و
الوصول إىل املستوى العاملي لتقدمي نفس اخلدمات املصرفية وبنفس اجلودة، وذلك عن طريق 

 اقتراحاهتم اليت يتقدمون هبا إىل اجلهات املختصة ببنك اجلزائر إلصدار القوانني.
، لتشجيع األجنبيةمية، احمللية وتكثيف البيئة املصرفية نمضاعفة عدد املصارف اخلاصة والعمو -27

اجلزائرية  مؤسسات املصرفيةإنشاء فروع لل، وضرورة اقتصاد السوق القائم على املنافسة والتنافس
جود الويف اخلارج تقوم بوظائف على املقاييس العاملية قصد مواكبة التطورات وضمان االنتشار و

 واستقطاب املزيد من ملتعاملني معها. هلا
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مث فتحه على املنتوجات األجنبية تدرجييا بعد  املصرفية، ن العمل على إصالح السوقالبد م -28
تأهيل املؤسسات املصرفية ملواجهة املنافسة، مما يسمح باالستفادة من عملية العوملة والتطور 

 .التكنولوجي
 إعادة هيكلة البنوك املتخصصة وتدعيمها باإلطارات والتجهيزات واألنظمة املصرفية، -29

ودراسة إمكانية العمل ضمن إطار املصارف الشاملة وختصيص مصارف قطاعية وإدخال املزيد من 
 .املنتجات املصرفية احلديثة، كون املنتجات احلالية غري كافية مقارنة باالحتياجات املتزايدة

قليص يتعني توضيح السياسة اخلاصة بالنظام اهليكلي واملؤسسايت للبنوك خاصة العامة منها وت -30
تدخالت الوصاية لزيادة املنافسة، وحىت تكون للبنوك اجلزائرية حرية أكرب وهامش حركة أوسع يف 

 .إطار وظيفة اقتصادية وجتارية حمددة
ضرورة عصرنة مستمرة ومتواترة للنظام املصريف يف اجلزائر، كونه ال يزال غري فعال ألنه ال  -31

ية اليت تعرفها اجلزائر، فهناك تفاوتات كبرية بني يستجيب لشروط ومتطلبات التحوالت االقتصاد
 .سرعة حتول النشاط االقتصادي وسرعة حتول عصرنة البنوك

 آفاق الدراسة:
اجلزائرية تأهيل املؤسسات املصرفية الستراتيجيات التطرق  ،لقد مت من خالل هذا البحث

على  لإلجابةوذلك يف حماولة  التنظيمية والبشرية والقانونية،و الوظيفيةو اإلداريةمن الناحية 
نأمل أن تعمل على تطوير مستقبلية  اتاملطروحة، ويبقى موضوع البحث حمل دراس اإلشكالية

منظومتنا املصرفية، حيث ميكن أن يفتح البحث آفاق لبحوث ودراسات مستقبلية يف جماالت 
 عديدة، نذكر منها:

 ء البنوك التجارية اجلزائرية.دراسة تأثري تأهيل املوارد البشرية على حتسني أدا -1
 قياس فعالية تطوير املؤسسات املصرفية اجلزائرية. -2
 انعكاسات االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة على تأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية. -3
 اخلوصصة واإلندماج كمدخل لتأهيل املؤسسات املصرفية اجلزائرية. -4
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 أوال: املراجع باللغة العربية
I- :الكتب 
 ،االقتصادية التنمية على املصرفية اخلدمات حترير تأثري حممد، الرؤوف عبد اهلل عبد إبراهيم -1

 .2011 مصر، اإلسكندرية، ، والتوزيع للنشر رؤية مؤسسة األوىل، الطبعة
 دون القاهرة، املصرية، األجنلو مكتبة ،سومتناف متغري عا م ظل يف مصر بنوك خمتار، إبراهيم -2

 .نشر سنة
 للنشر احلديث الكتب عا م األوىل، الطبعة ،االسالمية املصارف خصاونة، سليمان أمحد -3

 .2008 األردن، إربد، والتوزيع،
 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر األكادمييون ،والعمليات اإلنتاج إدارة دودين، يوسف أمحد -4

2014. 
 البنوك ودور املصريف القطاع على املعاصرة املتغريات انعكاسات علي، حممد شعبان محدأ -5

 .2007 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،املركزية
 القاهرة، نشر، دار دون ،واخلدمات الصناعة يف والعمليات االنتاج إدارة مصطفى، سيد أمحد -6

1997. 
 دار األوىل، الطبعة ،(ونظري حتليلي مدخل) ملصارفوا النقود هذلول، مشهور حداد، أكرم -7

 .2005 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر وائل
 ومكتبة دار ،-األموال غسيل لظاهرة التصدي يف اجملتمع آليات -األموال غسيل الشيخ، بابكر -8

 .2003 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر احلامد
 وتطبيقي نظري مدخل)املالية  املشتقات ةإدار العرضي وآخرون، مدلول كاظم جليل -9

 .2016 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر املنهجية الدار األوىل، الطبعة ،(متكامل
 العظيم عبد الفتاح، عبد الرمحن عبد وتعريب ترمجة أستروب، ريتجارد جوارتيين، جيمس -10

 .1999 السعودية، الرياض، ،للنشر املريخ دار ،واخلاص العام االختيار: الكلي االقتصاد حممد،
 للنشر العلمية اليازوري األوىل، دار الطبعة ،املالية املشتقات وآخرون، الربيعي حاكم -11

 .2011 األردن، عمان، والتوزيع،
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 والتوزيع، للنشر صفاء دار األوىل، الطبعة ،االقتصادي والنمو املالية العوملة محزة، كرمي حسن -12
 .2011 األردن، عمان،

 والتوزيع للنشر املسرية دار الثالثة، الطبعة ،الكلي االقتصاد مبادئ وآخرون، داود حسام -13
 .2005 األردن، عمان، والطباعة،

 للنشر وائل دار األوىل، الطبعة ،الكلي التحليل: االقتصاد مبادئ عريقات، موسى حممد حريب -14
 .2006 األردن، عمان، والتوزيع،

 والتوزيع، للنشر زهران دار ،الصناعي التنظيم أساسيات ييت وآخرون،اهل الرحيم عبد خالد -15
 .1997 األردن، عمان،

 األحكام GATS اخلدمات يف للتجارة العامة االتفاقية عمارة، العزيز عبد حممود رانيا -16
 .2015 مصر، القاهرة، ، والتوزيع للنشر العربية الدراسات مكز األوىل، الطبعة ،واالثار

 املناهج دار األوىل، الطبعة ،املصريف التسويق الصميدعي، جاسم حممود يوسف، عثمان ةردين -17
 .  2001 األردن، والنشر، للتوزيع

 النهضة دار ،املصري املصريف اجلهاز وتطوير الشاملة البنوك صاحل، الفتاح عبد صاحل رشدي -18
 .2000 اإلسكندرية، مصر، العربية،

 مصر، والنشر، للطباعة اجلامعية الدار ،الشاملة البنوك احل،ص الفتاح عبد صاحل رشدي -19
2002. 

 بني االستراتيجية والتحالفات االندماج بسيوين، علي إمساعيل العوضي، السيد رفعت -20
 .2005 مصر، اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة ،العربية الدول يف الشركات

 .1999 القاهرة، العريب، لاملستقب دار ،املالية العوملة زكي، رمزي -21
 .2006 لبنان، بريوت، نشر، دار دون ،اإللكترونية املصرفية املالية العمليات بشنق، زهري -22
 دار الثانية، الطبعة ،البنوك إدارة يف املعاصرة االجتاهات جودة، أمحد حمفوظ رمضان، زياد -23

 .2003األردن،  عمان، والتوزيع، للنشر وائل
 ميزان على وانعكاساهتا الفائدة وسعر الصرف سعر بني التبادلية العالقات نعمة، فخري مسري -24

 .2011 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ،املدفوعات
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 األعمال منظمات يف االستراتيجية التحالفات ،راضي حمسن جواد العنزي، علي سعد -25
 عمان، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ىل،األو الطبعة ،(تطبيقات -مداخل -مفاهيم)

 .2011 األردن،
 األردن، عمان، للنشر، وائل دار ،اإللكترونية والتجارة البنوك اخلالق، عبد أمحد السيد -26

2005. 
 رؤية مؤسسة األوىل، الطبعة ،اخلارجية التجارة اقتصاديات السرييت، أمحد حممد السيد -27

 .2009 مصر، اإلسكندرية، زيع،والتو والنشر للطباعة
 والتوزيع، للنشر أسامة دار ،والتطبيقات األسس الدولية التجارة الصوص، علي شريف -28

 .2012 األردن، عمان،
 صفاء دار األوىل، الطبعة ،العملية والتطبيقات الواقع املصارف إدارة الشمري، راشد صادق -29

 .2009 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر
 مشس، عني مكتبة ،"واالسترياد التصدير نظم"الدويل  التسويق عفيفي، حممد ديقص -30

 دون سنة نشر. العاشرة، الطبعة القاهرة، اإلسكندرية،
 ديناصورات)العا م  وحكم اجلنسيات متعددة الشركات السيسي، حسن الدين صالح -31

 والتوزيع للنشر الكتب  معا األوىل، الطبعة ،(العا م وحكم األسواق على للسيطرة اقتصادية
 .2003 القاهرة، والطباعة،

 اجلامعية، الدار ،البنوك أعمال على وانعكاساهتا العاملية التطورات محاد، العال عبد طارق -32
 .2003 مصر، اإلسكندرية،

 اإلسكندرية، مصر، للكمبيوتر، احلرمني ،املصرفية املعلومات ونظم البنوك إدارة طه، طارق -33

2000. 
 للنشر صفاء دار األوىل، الطبعة ،البنوك يف االستراتيجية التحديات إدارة فرحان، عالء طالب -34

 .2009 األردن، عمان، والتوزيع،
 .2007 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،الدولية االقتصاديات أمحد، يسري الرمحن عبد -35
 املعرفة دار الثانية، األول، الطبعة زءاجل ،واإلدارة التنظيم أساسيات قحف، أبو السالم عبد -36

 .2001 مصر، اجلامعية،
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 العريب املكتب ،اجلنسيات متعددة الشركات متويل يف املالية اإلدارة النجار، العزيز عبد -37
 .2007 مصر، اإلسكندرية، احلديث،

 والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة األوىل، الطبعة ،املالية املشتقات قندوز، أمحد الكرمي عبد -38
 .2014 األردن، عمان،

 منهج) املستحدثات إىل األساسيات من البنوك اقتصاديات احلميد، عبد املطلب عبد -39
 .2015 مصر، االسكندرية، اجلامعية، الدار ،(متكامل

 وحىت لسياتل أورجواي من)العاملية  التجارة منظمة وآليات اجلات احلميد، عبد املطلب عبد -40
 .2005 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، ارالد ،(الدوحة

 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،البنوك واقتصاديات العوملة احلميد، عبد املطلب عبد -41
2005. 

 معهد ،املصريف اجلهاز على االقتصادية وآثارها االقتصادية العوملة احلميد، عبد املطلب عبد -42
 .2000 ،مصر املركزي، البنك املصرفية، الدراسات

 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،البنوك واقتصاديات العوملة احلميد، عبد املطلب عبد -43
2001. 

 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،وإدارهتا عملياهتا الشاملة املصارف احلميد، عبد املعطي عبد -44
 .2000 مصر،

 الطبعة ،الثالثة األلفية يف واملستقبل اقعالو: املشتركة العربية السوق احلميد، عبد املطلب عبد -45
 .2003 مصر، القاهرة، العربية، النيل جمموعة األوىل،

 دار ،املنظمات يف التنافسية امليزة حتقيق يف البشرية املوارد إدارة دور الوهاب حفيان، عبد -46
 .2014 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر األيام
، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع لعمالت األجنبيةإدارة اعدنان تايه النعيمي،  -47

 . 2012والطباعة، عمان، األردن، 
 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،األموال غسل ملكافحة القانوين اإلطار لعشب، علي -48

2007. 
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 مصر، والنشر، للطباعة البيان األوىل، الطبعة ،املصرفية اخلدمات تسويق احلداد، بدير عوض -49
1999. 

 .2003 القاهرة، اإلسكندرية، اجلامعة، شباب مؤسسة ،املايل التضخم عناية، حسني غازي -50
 جمموعة األوىل، الطبعة ،العالج -األسباب -الظاهرة-األموال غسيل اخلضريي، أمحد حمسن -51

 .2003 القاهرة، العربية، النيل
 .2001 اجلزائر، املطبعية، للفنون احلديثة ةاملطبع ،املصريف القانون لعشب، حمفوظ -52
 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،اجلزائري املصريف القانون يف الوجيز لعشب، حمفوظ -53

2004. 
 األوىل، الطبعة ،(استراتيجي مدخل)واملتقدمة  احلديثة اإلنتاج أنظمة احلريري، سرور حممد -54

 .2016 األردن، ان،عم والتوزيع، للنشر املنهجية الدار
 .2005 مصر، اإلسكندرية، اجلديدة، اجلامعة دار ،البنوك إدارة سلطان، أنور سعيد حممد -55
 .2015 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر املناهج دار ،البنوك إدارة الصرييف، الفتاح عبد حممد -56
 عمان، وموزعون، ناشرون األوىل، زمزم الطبعة ،املصرفية الرقابة النيب، عبد أمحد حممد -57

 .2010 األردن،
 القاهرة، اجلديدة، اجلامعة دار ،العوملة آثار ومواجهة البنوك اندماج موسى، إبراهيم حممد -58

2007. 
 الثقافة دار األوىل، الطبعة ،االنترنت عرب اإللكترونية البنكية اخلدمات فروة، أبو حممد حممود -59

 .2009 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر
 العربية املصرفية الصناعة كتاب من ،العربية واملنطقة الشاملة املصارف العزيز، عبد حممود -60

 .1997 لبنان، بريوت، العربية، املصارف احتاد والعشرين، الواحد القرن وحتديات
 األوىل، الطبعة ،(نظمي مدخل)والعمليات  اإلنتاج قدادة، يوسف عيسى فياض، أمحد حممود -61
 .2010 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار
 القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة غريب دار ،مصرفية وتقنيات أدوات صادق، مدحت -62

2001. 
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 املصرفية الصناعة)اللبنانية  املصرفية الصناعة يف احلاصلة التحوالت بركات، سامي مروان -63
 .1997 لبنان، بريوت، العربية، املصارف اداحت ،(والعشرين الواحد القرن وحتديات العربية

 العربية، املصارف احتاد ،العوملة ظل يف املصرفية الصناعة طايل، السيد كمال مصطفى -64
 .2009 لبنان، بريوت،

 مصر، اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار ،اإللكترونية البنوك اجلنبيهي، ممدوح اجلنبيهي، منري -65
2005. 

 األوىل، الطبعة ،واخلدمي اإلنتاجي القطاعني يف الشاملة اجلودة إدارة سامرائي،ال صاحل مهدي -66
 .2007 عمان، األردن، ، والتوزيع للنشر جرير دار
   .2007 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،دولية اقتصاديات يونس، حممود -67
 للنشر العريب اجملتمع كتبةم األوىل، الطبعة ،املالية اإلدارة يف مقدمة عقل، حممد مفلح -68

 .2009 األردن، عمان، والتوزيع،
 التعديل برنامج ضمن التشغيل وإشكالية البطالة العايب، الرمحان عبد عدون، دادي ناصر -69

 .2010 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،اجلزائر حالة خالل من لالقتصاد اهليكلي
 .2008 مصر، والتوريدات، للتسويق املتحدة العربية الشركة ،املصارف إدارة جرب، هشام -70
 عمان، والتوزيع، للنشر جرير دار األوىل، الطبعة ،الدويل االقتصاد حتليل معروف، هويشار -71

 .2013األردن، 
II- :الرسائل اجلامعية 

للبنوك  أثر العوملة املالية على تطوير اخلدمات املصرفية وحتسني القدرة التنافسيةآسيا قاسيمي،  -1
أطروحة دكتوراه، ختصص اقتصاديات املالية والبنوك، جامعة بومرداس، اجلزائر،  اجلزائرية،

2014-2015. 
 املصريف العمل على األنترنت عرب املصرفية اخلدمات تقدمي أثر عكر، بكر أبو حممد فخري إناس -2

 ،(األردنية املصارف على عيةاستطال دراسة)احملاسبية  املعلومات أنظمة على االمنية الرقابة وتقييم
 .2004/2005 األردن، اإلدارية، والعلوم االقتصاد كلية الريموك، جامعة ماجستري، رسالة
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 االنضمام اتفاقيات ظل يف اجلزائرية االقتصادية املؤسسة تأهيل استراتيجيات" بالل أمحية، -3
 وعلوم والتجارية تصاديةاالق العلوم كلية دويل، اقتصاد ختصص ماجستري، رسالة ،"والشراكة

 .2004 -2003 اجلزائر، سطيف، التسيري،
 أطروحة ،اجلزائر حالة دراسة: للبنوك التنافسية امليزة حتقيق يف املعريف االقتصاد دور عامر، بشري -4

 جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية وبنوك، ومالية نقود ختصص دكتوراه،
 .2012-2011 ئر،اجلزا اجلزائر،

 ماجستري، شهادة لنيل مقدمة رسالة ،واآلفاق الواقع اجلزائر يف البنوك خوصصة حسيين، جازية -5
 بوعلي، بن حسيبة التسيري، جامعة وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية ومالية، نقود ختصص
 ،2008-2007 اجلزائر، الشلف،

 لنيل مقدمة رسالة ،السورية التجارية املصارف يف قهاوتسوي املصرفية اخلدمات األمحد، حسان -6
 .1996 سوريا، دحلب، جامعة األعمال، إدارة يف املاجستري شهادة

 التغريات ظل يف اجلزائري املصريف اجلهاز أداء كفاءة رفع إمكانية مبارك بعلي، حسين -7
 وعلوم االقتصادية العلوم كلية التسيري، علوم يف ماجستري رسالة ،املعاصرة املصرفية االقتصادية

 .2012-2011 اجلزائر، قسنطينة، جامعة التسيري،
 ،العريب املغرب دول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل برنامج فعالية قياس حيي، حسني -8

 اجلزائر، تلمسان، بلقايد، بكر أيب جامعة اقتصاد، ختصص االقتصادية، العلوم يف دكتوراه أطروحة
2012-2013. 

-2003)للفترة  اجلزائري املايل للنظام جتميعي مؤشر بناء: النظامي املايل االستقرار رمية ذهيب، -9

 اجلزائر، ،2 قسنطينة جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية دكتوراه، أطروحة ،(2011
2012-2013. 

 املصريف القطاع تخدما لتقومي لألداء املتوازن املقياس استخدام الدين، صالح ريهام -10
 .2008 مصر، القاهرة، األزهر، جامعة ماجستري، رسالة ،املصري

 من عينة على دراسة)الوظيفي  األداء على وأثرها الداخلية العمل بيئة رمحون، بن سهام -11
 كلية البشرية، املوارد تنمية ختصص دكتوراه، أطروحة ،(باتنة جامعة ومعاهد بكليات اإلداريني

 .2014-2013 اجلزائر، خيضر، بسكرة، حممد جامعة واالجتماعية، سانيةاإلن العلوم
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 للمصارف واملايل التجاري األداء على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أثر مساح ميهوب، -12
 العلوم كلية االقتصادية، العلوم يف دكتوراه أطروحة ،بعد عن البنك نشاط حالة الفرنسية

 .2014-2013 اجلزائر، ،2 قسنطينة جامعة التسيري، موعلو والتجارية االقتصادية
 على تطبيقية دراسة واملخاطر العائد يف وأثرها املصرفية السيولة رمحة، أبو مسيح سريين -13

 .2009 فلسطني، غزة، اإلسالمية، اجلامعة ماجستري، رسالة ،الفلسطينية التجارية املصارف
 حالة دراسة الشاملة الصريفة حتديات ملواكبة ريبالع املصريف اجلهاز حتديث عادل زقرير، -14

 بسكرة، خيضر حممد جامعة ومتويل، نقود ختصص ماجستري، رسالة ،اجلزائري املصريف اجلهاز
 .2008/2009 اجلزائر،

 رسالة ،90/10 والقرض النقد قانون املصريف، للنظام احلديثة اإلصالحات بطاهر، علي -15
 .1994 ائر،اجلز اجلزائر، جامعة ماجستري،

 خالل من الصناعي العمل يف بدافعيتهم وعالقته العمال لدى العمل مفهوم لعالوي، عماد -16
 العمل النفس علم ختصص دكتوراه، أطروحة ،(الضرائب مصاحل حالة دراسة)املادية  احلوافز إشباع

 .2012-2011 اجلزائر، قسنطينة، جامعة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم كلية والتنظيم،
 حلالة اإلشارة مع البنوك تنافسية تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة أثر محيدي، الرزاق عبد -17

 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية تسويقية، إدارة ختصص دكتوراه، أطروحة ،اجلزائر
  .2014 -2013 اجلزائر، بومرداس، بوقرة، أحممد جامعة التسيري،

 ماجستري، مذكرة ،املصرفية اخلدمات جودة على اإللكتروين التسويق أثر فضيلة شريوف، -18
 .2010-2009 اجلزائر، قسنطينة، جامعة التسيري، وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية
 ختصص دكتوراه، أطروحة ،حتليل حماولة: اجلزائر يف التشغيل إشكالية أديوش درمحاين، حممد -19

-2012 اجلزائر، تلمسان، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العوم ليةك التنمية، اقتصاد

2013. 
 ماجستري رسالة ،اجلزائر حالة دراسة االقتصادي النمو على الصادرات أثر قرييب، الدين ناصر -20
 والعلوم التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية دويل، اقتصاد ختصص االقتصادية، العلوم يف
 .2014-2013 اجلزائر، وهران، جامعة تجارية،ال

III- :اجملالت 
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، جملة اإلدارة الشركات املتعددة اجلنسيات وأثرها على الدول النامية، وآخرون أمحد عبد العزيز -1
 .2010واالقتصاد، العراق، العدد اخلامس والثمانون، 

 جملة ،كيف؟...العربية تنافسيةال القدرات تنمية على العربية اإلدارة قدرة مصطفى، سيد أمحد -2
 .2001 ،85 العدد ،22 اجمللد ديب، والصناعة، التجارة غرفة اقتصادية، آفاق

 الغريب املغرب احتاد -الدويل التسويق فرص لتعزيز كآلية االقتصادية التكتالت سا م، إلياس -3
 جامعة االقتصادية، السياساتو العوملة خمرب االقتصادية، والسياسات للعوملة اجلزائرية اجمللة ،منوذجا
 .2012، 3 العدد اجلزائر، ،3 اجلزائر

 معايري حسب املكيف املال رأس كفاية معيار املويل، فضل إبراهيم آدم، البشري حسن جعفر -4
 العلوم جملة ،املصريف االئتمان خماطر آثار من احلد يف ودوره اإلسالمية املالية اخلدمات جملس

 .2015 ،01 العدد ،16 اجمللد السودان، والتكنولوجيا، للعلوم ودانالس جامعة االقتصادية،
 يف القرار اختاذ يف اجلنسية املتعددة الشركات استراتيجية دور دمحاين، سامية اجلوزي، مجيلة -5

 العوملة خمرب االقتصادية، والسياسات للعوملة اجلزائرية اجمللة ،املتسارعة العاملية التطورات ظل
 .2015 ،6 العدد اجلزائر، ،3 اجلزائر جامعة قتصادية،اال والسياسات

 ،45 اجمللد والتنمية، التمويل جملة ،الصحيح الطريق على املصريف العمل ساورينا، جيزوس -6
 .2008 يونيو ،02 العدد

 املصارف احتاد جملة ،اإلسالمية البنوك يف الشرعية وبدائلها الدين سندات العال، عبد حسن -7
 .2000 جانفي العشرون، اجمللد ،229 عددال العربية،

 العلوم جملة ،اجلزائري املصريف اجلهاز على احملتملة وآثارها III بازل اتفاقية حياة جنار، -8
 سطيف، التجارية، والعلوم التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية التسيري، وعلوم االقتصادية

 .2013 ،13 العدد اجلزائر،
 عدد والتنمية، التمويل جملة ،املصريف النظام بأزمات التنبؤ ميكن هل ،هاردي. س دانيال -9

 .1998 ديسمرب
 معهد اقتصادية، أوراق سلسلة اخلرباء، لقاء ،املصريف لإلصالح كآلية الدمج العنتري، سلوى -10

 .2005 ،02 العدد مصر، القومي، التخطيط
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 الراهنة، العاملية التطورات ظل يف زائرياجل املصريف النظام تأهيلآدم حديدي،  ناصر، سليمان -11
 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية االقتصادية، للتنمية اجلزائرية اجمللة ،اجلزائر؟ لبنك دور أي

 .2015جوان  ،02 العدد اجلزائر، ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة التسيري،
 جملة ،واملربرات األسلوب: زائرباجل العمومية املصرفية املؤسسة تأهيل ناصر، سليمان -12

 التنمية االقتصادية؛ اإلصالحات خمرب العاملي، االقتصاد يف واالندماج االقتصادية االصالحات
 .2007 ،02 العدد اجلزائر، للتجارة، العليا املدرسة العاملي، االقتصاد يف االندماج واستراتيجيات

 وعلوم االقتصادية العلوم جملة ،بازل ياتواتفاق اجلزائري املصريف النظام ناصر، سليمان -13
 .2006 ،06 العدد اجلزائر، سطيف، ، التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية التسيري،

 جملة ،املصرفية املنظومة يف تطبيها ومدى املصريف العمل يف االحترازية املعايري ناصر، سليمان -14
 سطيف، التجارية، والعلوم التسيري وعلوم االقتصادية العلوم يةكل التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم

 .2014 ،14 العدد اجلزائر،
 لربنامج تقييمية دراسة: اجلزائر يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأهيل أمحد، سليمة غدير -15
 ح،مربا قاصدي جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية الباحث، جملة ،ميدا

 .2011 ،09 العدد اجلزائر، ورقلة،
 جملة ،"بازل جلنة مقترحات" جديد عاملي مصريف معيار حنو تيلور، ومايكل كاراكاداج سيم -16

 .2001 مارس والتنمية، التمويل
 البطالة -العمل قوة العمالة على الطلب تقدير ،(187) رقم والتنمية التخطيط قضايا سلسلة -17
 .2006 مصر، القومي، التخطيط معهد ،لةبدي سيناريوهات ظل يف

 العلوم  جملة ،"لتجارة العاملية للمنظمة اجلزائر انضمام آفاق" ليلى عيساوي، شهرزاد زغيب، -18
 .2003 ماي ،04 العدد اجلزائر، بسكرة، خضري، حممد جامعة اإلنسانية،

 املصرفية املؤسسات حوكمة يف الداخلية الرقابة أنظمة أمهية بركان، إميان بوداح، اجلليل عبد -19
 .2015 جوان  أ، اجمللد ،43 العدد اجلزائر، ،1قسنطينة جامعة اإلنسانية، العلوم جملة ،اجلزائر يف

 جملة ،للبنوك التنافسية القدرة لزيادة كمدخل املصرفية اخلدمات جودة القادر بريش، عبد -20
 .2005 ديسمرب ،03 العدد اجلزائر، الشلف، بوعلي، بن حسيبة جامعة إفريقيا، مشال اقتصاديات
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 والتكتل االندماج حنو العريب املصريف القطاع اجتاهات يف قراءة شنجار، جابر الكرمي عبد -21
 االقتصادية الوحدة جملس إصدار العربية، االقتصادية الوحدة جملة ،خمتارة عربية جتارب إىل باإلشارة
 .2006 ،33 العدد مصر، العربية،

 جتارة حترير اتفاقية مع للتكيف املصريف اجلهاز ألية حتديث احلميد، عبد باملطل عبد -22
 عشر، احلادي اجمللد الثاين، العدد مصر، القاهرة، والتخطيط، للتنمية املصرية اجمللة ،اخلدمات
 .2003 ديسمرب

 ،-وليةمش نظرة-املصارف  على االقتصادية وأثارها العوملة النيل، محد الطيب حممد املنعم عبد -23
 ديسمرب ،03 العدد اجلزائر، الشلف،-بوعلي بن حسيبة جامعة إفريقيا، مشال اقتصاديات جملة

2005. 
 املصارف احتاد جملة العريب، املايل القطاع لتطوير ضرورية خطوة... التوريق اهلندي، عدنان -24

 .1997 فرباير عشر، السابع اجمللد ،194 العدد العربية،
 األورو الشراكة ظل يف اجلزائرية االقتصادية املؤسسة تأهيل ناصر، عزيز لزعر، علي -25

 اخلامس، العدد اجلزائر، بسكرة، خيضر، حممد جامعة وإدارية، اقتصادية أحباث جملة ،متوسطية
 .2009 جوان

 حالة دراسة) التجارية املصارف رحبية يف وتأثريه الفائدة سعر كنعان، علي حممد، حممود علي -26
 اجمللد سوريا، والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة ،(م.م.ش واملهجر اسوري مصرف

 .2014 األول، العدد ،30
 وإدارية، اقتصادية أحباث جملة ،العاملية التحوالت ظل يف املصرفية اخلدمات عمر غزازي، -27

 .2008 ،ديسمرب04 العدد ،اجلزائر، بسكرة خيضر، حممد جامعة
 جملة ،املصريف النظام وعصرنة لتطوير حديث كتوجه املصريف االندماج مطاي، القادر عبد -28

 اجلزائر، بسكرة، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية وإدارية، اقتصادية أحباث
 .2010 جوان ،07 العدد
 اخلاصة املصارف رحبية على املالية واملالءة اإلدارية والكفاية السيولة أثر زاهر، نبيل النا -29

 سلسلة العلمية، والدراسات للبحوث تشرين جامعة جملة ،املالية لألوراق دمشق سوق يف املدرجة
 .2014 ،06 العدد ،36 اجمللد سوريا، والقانونية، االقتصادية العلوم
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 جملة ،اجلزائري لالقتصاد التنافسية امليزة تطوير مرتكزات سعيدي، وصاف حممد قويدري، -30
 .2004 جانفي ،9العدد اجلزائر، باتنة، جامعة واإلنسانية، االجتماعية لعلوما

 اإلنسانية، العلوم جملة ،"اآللية والنقود الورقية النقود بني املصريف النظام" حممد سحنون، -31
 .2003 ماي ،04 العدد اجلزائر، بسكرة، خضري، حممد جامعة

 اجلهاز على العاملية التجارة منظمة إىل اجلزائر مانضما من املتوقعة اآلثار" حممد زيدان، -32
 التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم جملة ،"املصريف

 .2004 ،03 العدد اجلزائر، سطيف،
 إلنسانية،ا العلوم جملة ،"االلكترونية والصريفة اجلزائري املصريف النظام" منصف تطار، حممد -33
 .2002 ،02 العدد اجلزائر، بسكرة، جامعة مليلة، عني والتوزيع، والنشر للطبع اهلدى دار
 جملة ،لالقتصاد املصريف القطاع وأمهية النقدية السيولة أمهية قريشي، اجلموعي حممد -34

 ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية الباحث،
 .  2011 ،09 العدد اجلزائر،

 احمللي الناتج مفهوم: وصفية دراسة البكر، بكر بن أمحد السلمان، امللك عبد بن مهند -35
 .2016 السعودية، السعودي، العريب النقد مؤسسة ،اإلمجايل

 التحليل باستخدام التجارية املصارف رحبية على املؤثرة العوامل حتديد وآخرون، مرهج منذر -36
 جامعة جملة ،(الالذقية نمحافظة السوري التجاري املصرف يف ميدانية دراسة) املتغريات تعددامل

 العدد ،36 اجمللد سوريا، والقانونية، االقتصادية العلوم سلسلة العلمية، والدراسات للبحوث تشرين
02، 2014. 
 ينتشر جامعة ةجمل ،العريب العا م يف وضروراته املصريف االندماج قنوع وآخرون، نزار -37

 ،01 العدد ،31 اجمللد سوريا، والقانونية، االقتصادية العلوم سلسلة العلمية، والدراسات للبحوث
2009. 

 التنافسية القدرة لزيادة كمدخل املصرفية اخلدمات لتوزيع املعاصرة النظم نعمون، وهاب -38
 خيضر، حممد جامعة وإدارية، ديةاقتصا أحباث جملة ،اجلزائر حالة إىل اإلشارة مع التجارية للبنوك

 .2008 ديسمرب الرابع، العدد اجلزائر، بسكرة،
 



 

   370 
 

IV- :امللتقيات واملؤمترات العلمية 
 خاصة إشارة -املصرفية األجهزة على املالية العوملة آثار غا م، اهلل عبد عيشي، بن بشري -1

 ظل يف البنكية ومةاملنظ حول الوطين امللتقى ضمن مقدمة عمل ورقة ،اإلسالمية للمصارف
 بشار، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية واالقتصادية، القانونية التحوالت

 .25/04/2006-24 أيام اجلزائر،
 ضمن مقدمة عمل ورقة ،اإلسالمي التمويل صيغ كإحدى التأجريي التمويل بولعيد، بعلوج -2

 االقتصاديات يف دورها وتطوير واملتوسطة الصغرية شروعاتامل متويل حول الدويل امللتقى فعاليات
 28-25 أيام اجلزائر، سطيف، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية املغاربية،

 .2003 ماي
 البنوك يف املال رأس كفاية لقياس جديد إطار حنو محيد، احلرتسي اهلل عبد بلقلة، براهيم -3

 حول الثاين الدويل امللتقى ضمن مقدمة عمل ورقة ،Basel 2  مع منسجم طارإل وفقا اإلسالمية
 العلوم كلية منوذجا، اإلسالمي املصريف النظام: واملصرفية املالية والبدائل الراهنة املالية األزمة

 .2009 ماي 06و 05 أيام اجلزائر، مليانة، مخيس التسيري، وعلوم االقتصادية
 ضمن مقدمة عمل ورقة ،"باجلزائر املصرفية احليطة ومكانة النقدية اتاإلصالح" جنار، حياة -4

 االقتصادية العلوم كلية وتقنيات، خماطر منافسة،: الثالثة األلفية يف املصرفية املنظومة ملتقى
 .2005/ 07/06-06 أيام اجلزائر، جيجل، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية

 اخلدمات تطوير حتمية-البنكي واجلهاز املعلوماتية ،بوقموم حممد اهلل، معطى الدين خري -5
 واقع: االقتصادية والتحوالت اجلزائرية املصرفية املنظومة ملتقى ضمن مقدمة عمل ورقة ،-املصرفية

-14 أيام اجلزائر، الشلف، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية وحتديات،

15/12 /2004. 
 عمل ورقة ،اجلزائر يف االحترازية والنظم بازل جلنة مقررات حبري، يانسف دريس، رشيد -6

 كلية واالقتصادية، القانونية التحوالت ظل يف البنكية املنظومة حول الوطين امللتقى ضمن مقدمة
 .25/04/2006-24 أيام  اجلزائر، بشار، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم

 االقتصادية املؤسسة كفاءة لرفع البشرية املوارد تنمية استراتيجية لوصيف، بن الدين زين -7
 مكاسب وتعظيم االقتصادية املؤسسة تأهيل حول الدويل امللتقى ضمن مقدمة عمل ورقة ،اجلزائرية
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 التجارية، العلوم و التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية العاملية، االقتصادية احلركية يف االندماج
 .2001 أكتوبر 30-29 أيام اجلزائر، سطيف، معةجا
 مقدمة عمل ورقة ،العاملية والتحوالت املصرفية الصناعة وصاف، عتيقة وصاف، سعيدي -8

 العلوم كلية وحتديات، واقع: االقتصادية  والتحوالت اجلزائرية املصرفية املنظومة ملتقى ضمن
 .2004 /15/12-14 أيام اجلزائر، ،الشلف جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية

 إدارة استراتيجية حول الدويل امللتقى فعاليات ضمن مقدمة عمل ورقة ،التوريق ناصر، سليمان -9
 حسيبة جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية والتحديات، اآلفاق املؤسسات، يف املخاطر

 .2008 نوفمرب 26-25 أيام اجلزائر، الشلف، بوعلي، بن
 الشراكة اتفاق ظل يف االقتصادية املؤسسات تأهيل مسار العايب، الرمحان عبد بقة، الشريف -10

 اتفاق وانعكاسات أثار حول الدويل امللتقى فعاليات ضمن مقدمة عمل ورقة ،جزائرية األورو
 ية،التجار والعلوم التسيري وعلوم االقتصادية العلوم بكلية اجلزائري، االقتصاد على الشراكة
 الصغرية املؤسسات يف واالستثمار الشراكة خمرب منشورات ،2006 نوفمرب 13/14 أيام سطيف،

 .2007 اجلزائر، سطيف، مغاريب،-األورو الفضاء يف واملتوسطة
 امللتقى ضمن مقدمة عمل ورقة ،واألفاق الواقع اجلزائرية املصرفية املنظومة بقة، الشريف -11

 العاملية، االقتصادية احلركية يف االندماج مكاسب وتعظيم قتصاديةاال املؤسسة تأهيل حول الدويل
 30-29 أيام اجلزائر، سطيف، جامعة التجارية، والعلوم التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية

 .2001 أكتوبر
 وتأهيل املصرفية الصناعة مستجدات ملواكبة كمدخل الشاملة الصريفة مفتاح وآخرون، صاحل -12

 خالل املعاصرة، العاملية التحديات: األعمال منظمات إدارة العلمي املؤمتر ،اجلزائرية املصارف
 اجملتمع مكتبة منشورات األردن، اخلاصة، التطبيقية العلوم جبامعة 2009 أفريل 29-27 الفترة
 .2014 الثالث، اجلزء األوىل، الطبعة األردن، عمان، والتوزيع، للنشر العريب

 اجلودة إدارة لتطبيق كمدخل املصرفية املنظمات يف التغيري معاريف، ريدةف مفتاح، صاحل -13
 والتغيري اإلبداع حول الدويل امللتقى فعاليات ضمن مقدمة عمل ورقة ،(تطبيقية دراسة) الشاملة

 .2011 ماي 18/19 يومي اجلزائر، البليدة، دحلب، سعد جامعة احلديثة، املنظمات يف التنظيمي
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 عمل ورقة ،"املالية العوملة ومتطلبات اجلزائري املصريف اجلهاز" العقون، نادية ن،هارو الطاهر -14
 العلوم كلية وتقنيات، خماطر منافسة،: الثالثة األلفية يف املصرفية املنظومة ملتقى ضمن مقدمة

 .2005/ 07/06-06 أيام اجلزائر، جيجل، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية
 النظرية األطر)األموال  غسل جلرائم واالقتصادية القانونية اجلوانب السن، العزيز دعب عادل -15

 ومعاجلة مكافحة وآليات االموال غسل ملتقى فعاليات ضمن مقدمة عمل ورقة ،(عملية وحاالت
 اإلدارية للتنمية العربية املنظمة ،2007 فيفري املتحدة، العربية اإلمارات الشارقة، األموال، غسل

 .2007 مصر، القاهرة، ،(املؤمترات عمالأ)
 القطاع مستوى على اإللكتروين الدفع وسائل إلقامة الالزمة املتطلبات" بلفاطمي، عباس -16

 خماطر منافسة،: الثالثة األلفية يف املصرفية املنظومة ملتقى ضمن مقدمة عمل ورقة ،"املصريف
-06 أيام اجلزائر، جيجل، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية وتقنيات،

07/06 /2005. 
 إدارة العلمي املؤمتر املعرفة، اقتصاد ظل يف اإلسالمية البنوك أداء تفعيل غريب، احلليم عبد -17

 العلوم جبامعة 2009 أفريل 29-27 الفترة خالل املعاصرة، العاملية التحديات: األعمال منظمات
 الطبعة األردن، عمان، والتوزيع، للنشر العريب اجملتمع مكتبة منشورات األردن، اخلاصة، التطبيقية
 .2014 الثالث، اجلزء األوىل،

 مقدمة عمل ورقة ،املصريف النظام أداء كفاءة تقييم بوزيان، بن جازية شييب، الرحيم عبد -18
 كلية قتصادية،واال القانونية التحوالت ظل يف البنكية املنظومة حول الوطين امللتقي فعاليات ضمن
 .2006 أفريل 25-24 أيام اجلزائر، بشار، التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم

 األعمال منظمات يف TQM تطبيق لقرار االستراتيجية األمهية حسني، الستار عبد -19
 مؤسسات يف والتنافسية التميز إدامة" بعنوان األول العريب املؤمتر يف مقدمة عمل ورقة ،الصناعية
 للتنمية العربية املنظمة منشورات ،2008 أفريل عمان، األردن، يف املنعقد ،"واخلاص العام القطاع

 . 2008 مصر، اإلدارية،
 ورقة ،للعوملة اجلديدة املظاهر ظل يف املصرفية األنظمة إصالح ضرورة بوعزة، القادر عبد -20

 القانونية التحوالت ظل يف البنكية املنظومة حول الوطين امللتقي فعاليات ضمن مقدمة عمل
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 أفريل 25-24 أيام اجلزائر، بشار، التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية واالقتصادية،
2006. 

 املؤسسة تأهيل على واملالية النقدية السياسة آثار" جاوحدو، رضا بلغرسة، اللطيف عبد -21
 وتعظيم االقتصادية املؤسسة تأهيل حول الدويل امللتقى ضمن مقدمة عمل ورقة ،"االقتصادية

 والعلوم التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية العاملية، االقتصادية احلركية يف االندماج مكاسب
 .2001 أكتوبر 30-29 أيام اجلزائر، سطيف، جامعة التجارية،

 ملتقى ضمن مقدمة عمل قةور ،"العوملة وحتديات اجلزائري املصريف النظام" خبابة، اهلل عبد -22
 والتجارية االقتصادية العلوم كلية وتقنيات، خماطر منافسة،: الثالثة األلفية يف املصرفية املنظومة
 .2005/ 07/06-06 أيام اجلزائر، جيجل، جامعة التسيري، وعلوم

 حول الثالث العلمي املؤمتر ،العاملية التحديات أمام اجلزائري املصريف النظام قدي، اجمليد عبد -23
 األردن، اخلاصة، التطبيقية العلوم جبامعة املعاصرة، العاملية التحديات: األعمال منظمات إدارة

 .2014 الثاين، اجلزء األوىل، الطبعة األردن، عمان، والتوزيع، للنشر العريب اجملتمع مكتبة
 ورقة ،األموال تبييض يف التشريعية واألطر ومراحلها األموال تبيض ماهية التهامي، املنعم عبد -24

 أفريل مصر، القاهرة، املصارف، أعمال سرية و األموال تبييض ندوة فعاليات ضمن مقدمة عمل
 .2007 مصر، القاهرة، ،(املؤمترات أعمال) اإلدارية للتنمية العربية املنظمة ،2007

 تبييض ندوة اتفعالي ضمن مقدمة عمل ورقة ،املصرفية األعمال سرية التهامي، املنعم عبد -25
 اإلدارية للتنمية العربية املنظمة ،2007 أفريل مصر، القاهرة، املصارف، أعمال وسرية األموال

 .2007 مصر، القاهرة، ،(املؤمترات أعمال)
 يف االقتصادية املؤسسة على وآثاره اهليكلي التصحيح" زعرور، أبو عمار رزيق، كمال -26

 مكاسب وتعظيم االقتصادية املؤسسة تأهيل حول الدويل قىامللت ضمن مقدمة عمل ورقة ،"اجلزائر
 التجارية، والعلوم التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية العاملية، االقتصادية احلركية يف االندماج

 .2001 أكتوبر 30-29 أيام اجلزائر، سطيف، جامعة
 ضمن مقدمة عمل ورقة ،اجلزائري املصريف النظام حتديث فضيلي، احلليم عبد رزيق، كمال -27

 االقتصادية العلوم كلية وحتديات، واقع: االقتصادية والتحوالت اجلزائرية املصرفية املنظومة ملتقى
 .  2004/ 15/12-14 أيام اجلزائر، الشلف، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية
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 الصغرية اتاملؤسس لتمويل حديثة كطريقة اإلجياري االئتمان بوسعدة، سعيدة قطاف، ليلى -28
 امللتقى فعاليات ضمن مقدمة عمل ورقة بسطيف، BCR ملؤسسة تطبيقية دراسة مع واملتوسطة

 كلية املغاربية، االقتصاديات يف دورها وتطوير واملتوسطة الصغرية املشروعات متويل حول الدويل
 .2003 ايم 28-25 أيام اجلزائر، سطيف، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم

 سوق حلاجيات تلبيتها ومدى اجلزائرية اجلامعات خلرجيي العلمية التخصصات مكريي، مالية -29
 ،املاجستري شهادة حاملي من 3 اجلزائر جامعة خرجيي من عينة على استطالعية دراسة -الشغل
 لرهاناتا االستشراف، التشغيل، و اجلامعة: "حول الدويل امللتقى فعاليات ضمن مقدمة عمل ورقة

 .2013 ديسمرب 04/05 اجلزائر، املدية، جامعة ،"واحملك
 التنافسية القدرة لزيادة كمدخل املصرفية اخلدمات جودة بريش، القادر عبد زيدان، حممد -30

 خماطر منافسة،: الثالثة األلفية يف املصرفية املنظومة ملتقى ضمن مقدمة عمل ورقة ،اجلزائرية للبنوك
-06 أيام اجلزائر، جيجل، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية لومالع كلية وتقنيات،

07/06 /2005. 
 عمل ورقة ،العاملي االقتصاد يف اجلزائرية البنوك اندماج متطلبات دريس، رشيد زيدان، حممد -31

 العلوم كلية وحتديات، واقع: االقتصادية والتحوالت اجلزائرية املصرفية املنظومة ملتقى ضمن مقدمة
 .2004/ 15/12-14 أيام اجلزائر، الشلف، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية

 املؤسسات يف البشرية للكفاءات التنموية االستراتيجية غردي، حممد بداوي، مصطفى -32
 صرة،املعا العاملية التحديات: األعمال منظمات إدارة العلمي املؤمتر ،املعرفة اقتصاد ظل يف املصرفية

 مكتبة منشورات األردن، اخلاصة، التطبيقية العلوم جبامعة 2009 أفريل 29-27 الفترة خالل
 .2014 الثالث، اجلزء األوىل، الطبعة األردن، عمان، والتوزيع، للنشر العريب اجملتمع

 مقدمة عمل ورقة ،اجلزائرية املصرفية املنظومة أداء تقييم بوشعور، راضية بلمقدم، مصطفى -33
 العلوم كلية وحتديات، واقع: االقتصادية والتحوالت اجلزائرية املصرفية املنظومة ملتقى منض

 .2004 /15/12-14 أيام  اجلزائر، الشلف، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية
 ،"اهليكلي اإلصالح برنامج ظل يف املصريف النظام وضعية" مسمش، جناة رمحاين، موسى -34

 كلية وتقنيات، خماطر منافسة،: الثالثة األلفية يف املصرفية املنظومة ملتقى ضمن قدمةم عمل ورقة
 .07/06/2005-06 أيام اجلزائر، جيجل، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم



 

   375 
 

 ،املال رأس لكفاية اجلديد املعيار إطار يف اإلسالمية البنوك مالءة قياس حسن، الشيخ ماهر -35
 املكرمة، مكة القرى، أم جامعة اإلسالمي، لالقتصاد الثالث العاملي املؤمتر ضمن مقدمة عمل قةور

 .2005 السعودية، العربية اململكة
 امللتقى ،اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل وإجراءات آليات قوريش، نصرية -36

 أفريل 18و 17 أيام العربية، الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات حول الدويل
 اجلزائر، الشلف، بوعلي، بن حسيبة جامعة إفريقيا، مشال واقتصاديات العوملة خمرب ،2006
2006. 

V- نيــوانــالق: 
 بتأسيس املتعلق 227 -64 القانون الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -1

 ،26 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،واالحتياط للتوفري الوطين الصندوق
 .25/08/1964 بتاريخ

 بإنشاء املتعلق 366 -66 األمر الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -2
 بتاريخ ،110 دالعد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،اجلزائري الشعيب القرض

30/12/1966. 
 بإنشاء املتعلق 178-66 املرسوم الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -3

 اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،األساسي قانونه وحتديد اجلزائري الوطين البنك
 .14/06/1966 بتاريخ ،51 العدد

 بنك بإنشاء املتعلق 204-67 املرسوم الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية يةالرمس اجلريدة -4
 بتاريخ ،82 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،اخلارجي اجلزائر

06/10/1967. 
 بنك بإنشاء املتعلق 106-82 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -5

 اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،األساسي قانونه وحتديد الريفية والتنمية الفالحة
 .16/03/1982 بتاريخ ،11 العدد



 

   376 
 

 بنك بإنشاء املتعلق 85 -85 املرسوم الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -6
 ،19 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،األساسي انونهق وحتديد احمللية التنمية
 .01/05/1985 بتاريخ

 بالقانون املتعلق 07 إىل 02 من املادة الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -7
 العدد اجلزائر، الرمسية، طبعةامل للحكومة، العامة األمانة ،االقتصادية العمومية للمؤسسات التوجيهي

 .13/01/1988 بتاريخ ،02
 بالقانون املتعلق 01 -88 القانون الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -8

 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،االقتصادية العمومية للمؤسسات التوجيهي
 .13/01/1988 بتاريخ ،02

 والقرض النقد قانون من 143 املادة الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -9
 . 18/04/1990 بتاريخ  ،16 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،(90-10)

 قانون من 157 إىل 147 ةاملاد الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -10
 بتاريخ  ،16 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،(10-90) والقرض النقد
18/04/1990  . 
 ،10-90 والقرض النقد قانون ،الشعبية الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -11

 .18/04/1990 بتاريخ  ،16 العدد جلزائر،ا الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة
 النقد قانون من 161 و 160 املادة الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -12

 . 18/04/1990 بتاريخ الصادر ،16 العدد ،(10-90) والقرض
 والقرض النقد قانون من 114 املادة الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -13

 .18/04/1990 بتاريخ  ،16 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،(90-10)
 النقد قانون من 112و  111 املادة الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -14

 بتاريخ ،16 العدد اجلزائر، ية،الرمس املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،(10-90) والقرض
18/04/1990. 
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 احلذر بقواعد املتعلق 09-91 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -15
  ،24 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،املالية واملؤسسات املصارف تسيري يف

 .29/03/1992 بتاريخ
 بتنظيم املتعلق 01-92 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -16

 بتاريخ ،08 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،وعملها األخطار مركزية
07/02/1993. 
 بتنظيم املتعلق 02-92 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -17

  ،08 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،وعملها املدفوعة غري للمبالغ مركزية
 .07/02/1993 بتاريخ

 بكيفيات املتعلق 06-96 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -18
 الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،اعتمادها وشروط ياإلجيار االعتماد شركات تأسيس
 .03/11/1996 بتاريخ ،66 العدد اجلزائر،

 األوراق بقيد املتعلق 01-97 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -19
 بتاريخ ،68 العدد اجلزائر، ،الرمسية املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،املالية باألوراق اخلاصة

15/10/1997. 
 بنك باعتماد املتعلق 02-97 املقرر الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -20

 بتاريخ ،33 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،اجلزائري الشعيب القرض
25/05/1997. 
 باعتماد املتعلق 01-97 املقرر الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -21

 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،كبنك واالحتياط للتوفري الوطين الصندوق
 .25/05/1997 بتاريخ ،33
 ضمان بنظام املتعلق 04-97 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -22

 ، بتاريخ17 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،املصرفية الودائع
25/03/1998. 
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  باعتماد املتعلق 01-98 املقرر الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -23
 اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة مانةاأل ،مالية كمؤسسة الرهين التمويل إعادة شركة
 .28 ص ،03/05/1998 بتاريخ ،27 العدد
 بنك باعتماد املتعلق 07-98 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -24

 ،73 العدد ئر،اجلزا الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،اجلزائر املصرفية العربية املؤسسة
 .30/09/1998 بتاريخ

 بعمليات املتعلق 01-2000 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -25
 املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،املالية واملؤسسات للبنوك املمنوحة والقروض اخلصم إعادة

 .12/03/2000 بتاريخ ،12 العدد اجلزائر، الرمسية،
 قانون ويتمم يعدل 01-01 األمر الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -26

 بتاريخ ،14 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،(10-90)والقرض النقد
28/02/2001. 
 بالرقابة املتعلق 03-02 نظامال الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -27

  ،84 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،املالية واملؤسسات للبنوك الداخلية
 .  18/12/2002 بتاريخ

 باعتماد املتعلق 01-02 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -28
 ،09 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،ئراجلزا BNP PARIBAS بنك

 .10/02/2002 بتاريخ
 11-03 القانون من 113 املادة الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -29

 تاريخب ،52 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،والقرض بالنقد املتعلق
27/08/2003. 
 النقد بقانون املتعلق 11-03 األمر الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -30

 .27/08/2003 بتاريخ ،52 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،والقرض
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 بنك باعتماد املتعلق 03-03 املقرر ية،الشعب الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -31
 بتاريخ ،79 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،اجلزائر اخلليج

17/12/2003. 
 بنك باعتماد املتعلق 02-03 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -32

 ،66 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،ائراجلز– للتجارة والتمويل اإلسكان
 .02/11/2003 بتاريخ

 باعتماد املتعلق 06-02 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -33
 يخ، بتار02 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،اجلزائر بنك ترست

08/01/2003. 
 األدىن باحلد املتعلق 01-04 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -34

 ،27 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،املالية واملؤسسات البنوك لرأمسال
 .28/04/2004 بتاريخ

 احلد بتكوين املتعلق 02-04 النظام ،الشعبية الدميقراطية زائريةاجل للجمهورية الرمسية اجلريدة -35
 بتاريخ ،27 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،اإللزامي لالحتياطي األدىن

28/04/2004. 
 مانض بنظام املتعلق 03-04 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -36

 بتاريخ ،35 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،املصرفية الودائع
02/06/2004. 
 نمقاصة املتعلق 06-05 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -37

 العدد اجلزائر، الرمسية، ةاملطبع للحكومة، العامة األمانة ،باجلمهور اخلاصة الدفع أدوات الصكوك
 .23/04/2006 بتاريخ  ،26
 بنظام املتعلق 04-05 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -38

 الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،املستعجل والدفع الكبرية للمبالغ الفورية اإلمجالية التسوية
 .15/01/2006 بتاريخ ،02 العدد اجلزائر،
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 املتعلق 05-06 من القانون 2املادة  الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -39
 بتاريخ ،15 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،الرهنية القروض بتوريق

12/03/2006. 
 بشروط املتعلق 02-06 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -40

 العامة األمانة ،أجنبية مالية ومؤسسة بنك فرع إقامة وشروط مالية ومؤسسة بنك تأسيس
 .02/12/2006 بتاريخ ،77 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة،

 األدىن باحلد املتعلق 04-08 ظامالن الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -41
 ،72 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،املالية واملؤسسات البنوك لرأمسال
 .24/12/2008 بتاريخ

 بنك باعتماد املتعلق 02-08 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -42
 ، بتاريخ55 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة مانةاأل ،اجلزائر السالم

24/09/2008. 
 بعمليات املتعلق 02-09 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -43

 ،53 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ، إجراءاهتا و وأدواهتا النقدية السياسة
 .13/09/2009 بتاريخ

 بالقواعد املتعلق 03-09 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -44
 املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،املصرفية العمليات على املطبقة البنوك بشروط املتعلقة العامة

 .13/09/2009 بتاريخ ،53 العدد اجلزائر، الرمسية،
 بالنقد املتعلق 04-10 األمر الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -45

 .01/09/2010 بتاريخ  ،50 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،والقرض
 باعتماد تعلقامل 02-11 القرار الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -46

 بتاريخ ،17 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،املايل إلجيار الوطنية الشركة
20/03/2011. 
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 بالرقابة املتعلق 08-11 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -47
  ،47 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،املالية واملؤسسات للبنوك الداخلية

 .29/08/2012 بتاريخ
 باعتماد املتعلق 03-12 القرار الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -48

 .21/10/2012 بتاريخ ،58 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،إجيار اجلزائر
 إجيار باعتماد املتعلق 02-12 القرار الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -49

 بتاريخ ،43 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،اجلزائر ليزينغ
25/07/2012. 
 املالءة بنسب املتعلق 01-14 امالنظ الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -50
  ،56 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،املالية واملؤسسات البنوك على

 .25/09/2014 بتاريخ
 بشروط  املتعلق 114-15 املرسوم الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -51

 اجلزائر، الرمسية، املطبعة للحكومة، العامة األمانة ،االستهالكي قرضال جمال يف العروض وكيفيات
 . 13/05/2015 بتاريخ ،24 العدد
 بالقواعد املتعلق 01-16 النظام الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -52

 للحكومة، العامة مانةاأل ،الصعبة بالعملة واحلسابات اخلارج مع اجلارية املعامالت على املطبقة
 .16/03/2016 بتاريخ ،17 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة

 .3، 2، 1، الفقرة: 3القانون األساسي لبنك الربكة اجلزائر، املادة  -53
 .1982القانون األساسي لبنك الفالحة والتنمية الريفية  -54
VI- ر:ـاريــالتق 

، الدورة تقرير حول إشكالية إصالح املنظومة املصرفيةاجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي،  -1
 .2000العامة السادسة عشر، نوفمرب، 

يوم  Http//:www.bank-of-algeria.dz االلكتروينيف املوقع  تقرير بنك اجلزائر -2
10/11/2016. 
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VII- واميس:ــالق 
 .2010ان، األردن، ، دار أسامة للنشر والتوزيع، عماملعجم االقتصاديمجال عبد الناصر،  -1
، دار النهضة العربية حصائيةموسوعة املصطلحات االقتصادية واإلعبد العزيز فهمي هيكل،  -2

 ،1986للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، 
، دار الراتب حصائيةدارية والتجارية واإلموسوعة املصطلحات اإلقسم البحوث التقنية بالدار،  -3

 نة نشر.دون ساجلامعية، بريوت، لبنان، 
VIII- مواقع األنترنت: 

 فقه أحباث مركز املعلومات، اقتصاد تطور ظل يف اجلزائرية املصرفية املنظومة أفاق عبود، زرقني -1
 بتاريخ ،www.kantakji.com/economicsباملوقع:  ،5ص اإلسالمية، املعامالت

15/02/2017 . 

افسية، مقال متوفر باملوقع، أمحد سيد مصطفى، حنو قيادة إبداعية ملوارد بشرية تن -2
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan006097.pdf 

 .22/02/2017، تاريخ االطالع 

  :ثانيا: املراجع باللغة األجنبية 
Les livres -I 

 

-1 A. Boudinot, J.C. Frabot, "Technique et Pratique Bancaires", 4
ème 

Edition, 

Editions Sirey, Paris, France, 1978. 

-2 A.VIAU et J.M.ALBERTINI, L'inflation (initiation), éditions du seuil, 

Seconde édition, Paris, France, 1957. 

- 3 Ammour Benhalima, le Système Bancaire Algérien, Textes Et Réalité, 

2ème Edition, Edition Dahlab, Algérie, 2001. 

 -4 Ammour Benhalima, "Pratiques des Techniques Bancaires Avec 

Référence A l'Algérie", Edition dahlab, Alger, 1997   . 

 -5 Elis Cohen, Gestion Financière de l'Entreprise et Développement 

Financer, Diffusion Edicef ou Ellipses Selon Pays, Canada, 1991. 

-6 Ellen F.Monk, Bret J. Wager, Concepts in Enterprise Resource Planning, 

Course Technology Cengage Learning, Third Edition, USA,2009. 

 -7 Gary Armstrong & Philip kotler, "Principes de marketing", Pearson, Paris, 

France, 2007. 

-8  Henri Bernard, Le Crédit et Les Banques, 16
ème

 Edition, Editions Sirey, 

Paris, France, 1964 . 
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 -9 Jean Louis Besson, Monnaie Et Finance, Office Des Publications 

Universitaires,  Alger, 1993. 

 -10 John H, Jackson, Restructuring The GATT System, New York, 1999. 

 -11 Kolter.ph, et Dubois. B, marketing management, Dunod, Paris, France, 

2000   . 

 -12 Lovelock Christopher et all, " Marketing des services", 6
éme

 édition, 

Pearson éducation, Paris, France, 2008. 

 -13 Luc.Bernet.Rollande, Principes de Technique Bancaire, 23
ème

 Edition, 

Dunod, Paris, France, 2004. 

 -14 Luc.Bernet.Rollande, Principes de Technique Bancaire, 25
ème

 Edition, 

Dunod, Paris, France, 2008 . 

-15  Mamadou N'dao, Manuel des Techniques Bancaires et Financières, 

éditions SEFI, Paris, France, 2008. 

 -16 Michel Mathieu, "L'Exploitant Bancaire Et le Risque Crédit", Avec le 

Partenariat de L'IFCAM-CETCA, Paris, France, 1995. 

 -17 Philippe Monnier, Sandrine Mahier-Lefrançois , Les Techniques Bancaires 

(Pratiques, Application Corrigées), Dunod, Paris, France, 2008. 

 -18 Pierre-Charles Pupion, Economie et Gestion Bancaires, Dunod, Paris, 

France, 1999. 

 -19 Sophie Brana Michel Cazals- Pascal Kauffmann, "Economie Monétaire et 

Financière", 2
ème

 Edition, Dunod, Paris, France, 2003. 

 -20 Sylvie de Coussergues Gautier Bourdeaoux, Gestion de la Banque (du 

diagnostic à la stratégie) ,7
éme

 édition, Dunod, Paris, France, 2013. 

21- Sylvie de coussergues, Gestion de Banque, 3
ème

 Edition, Dunod, Paris, 

France, 2002  .  

II- Les thèses:  
1- Zibouche. Taous, Les Déterminants du choix de la présence des banques 

étrangéres en algérie cas de BNP Paribas, Mémoire de Magister en sciences 

économiques, non publié, Faculté des sciences économiques, commerciales et 

des sciences des gestion, université Mouloud Mammeri, Tizi ouzou; Algérie, 

2015.  

III- Les séminaires: 
1- Rachide  youcefi, Assia Hadjar, Berraho Hadj Meliani, L'évoluation de la 

mise a' niveau des Pme en algérie, colloque international évaluation des effets 

des programmes d'investissements publics 2001-2014 et leurs retombées sur 

l'emploi, l'investissement et la croissance économique, faculté des sciences 

économiques, commerciales et sciences de gestion, université sétif, 11-12 mars 

2013. 

IV- Les revues: 
1- BADR Infos, revue bimestrielle, N°39, 2004. 



 

   384 
 

2- Kamel Bouadam, Hakim Meliani,"Quelles Visions Stratégiques Pour La 

Réforme Bancaire En Algérie", Revue des Sciences Humaines, Biskra, N°07, 

2005. 

V- Les sites: 
1- www.aebs-tech.com. 

2- www.ons.dz. 

3- www.bank-of-algeria.dz. 

4- www.bdl. dz. 

5- www.bea.dz. 

6- www.bna.dz. 

7- www.cnepbanque.dz. 

8- www.albaraka.com. 

9- www.albaraka-bank.com. 

10- www.societegenerale.com. 

11- www.societegenerale.dz. 

12- www.kipoc.com. 

13- www.burgan.com. 

14- www.tib.com.tn. 

15- www.jkb.com. 

16- www.ag-bank.com. 

17- www.alsalamalgeria.com. 

18- www.bank-abc.com. 

19- www.housingbankdz.com. 

20- www.trust-bank-algeria.com. 

21- www.natixis.dz. 

22- www.bnpparibas.dz. 

23- www.arabbank.dz. 

24- www.srh-dz.org. 

25- www.satim-dz.com. 

VI- les rapports: 
1- Bulletin statistique de la banque d'Algérie, décembre  2015. 

2- Crédit Populaire D'Algérie, Rapport Annuel, 2001. 

3- office national des statistiques, activité, emploi& chômage en septembre 

2015,  site, www.Ons. dz, 06/03/2016. 

4- Rapport annuel 2014, évolution économique et monétaire en Algérie, banque 

d'Algérie, juillet 2015. 

VII- Les dictionnaires: 
1- Lexique de Banque et de Bourse, 3ème Edition, Blanche-Sousi-Roubi, 

Dalloz, Paris, 1990. 

2- lexique de Gestion, 5ème Edition, éditions Dalloz, Paris, 2000. 

3- Dictionary of Banking and finance, Third edition, A& C Black Publishers  

Ltd, London, 2005.  
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 01الملحق رقم  
 
  

 االستمــارة
 

  –سطيف  –جامعـة فـرحات عبـاس 
 كليـة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 

 نيابة العمادة املكلفة بالبحث العلمي وما بعد التدرج 
 
 
 
 

 رقم االستمارة:
 تاريخ االستجواب: ....../...../........

 
 
 
 

 بعد التحية: 
 

يف إطار التحضري ملذكرة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، حول استراتيجيات تأهيل 
 . -دراسة حالة البنوك اجلزائرية –املؤسسات املصرفية اجلزائرية 

االستمارة، علما أن اهلدف منها علمّي األسئلة الواردة يف هذه اإلجابة على رجو منكم أ
 م سرّية املعلومات وعدم ذكر األمساء أمًرا إجبارًيا.حبت أين يكون احترا

 أشكركم مسبقا لتخصيص جزٍء من وقتكم لإلجابة على هذه األسئلة.
 
 

......................................:الوكالة حد إطاراتأهذه االستمارة موجهة إىل   
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 التعريف بالوكالة البنكية: -أ
 ......................................................................البنك: -1
 ...................................................الوكالة................... -2
 ..............................................................:عدد الوكاالت -3
 (: ...................................................اإلنشاء)سنة بنك عمر ال -4
                     .......................................................:تكمعدد العمال يف وكال -5

 ......................................................................الوظيفة: -6
 

 معلومات شخصية: -ب
 
 العمر:    -1
 سنة         50إىل  41من سنة                40إىل  31سنة                من  30أقل من  العمر بالفئات: -2

 سنة                  50أكثر من                       
 األقدمية: -3
 سنة   20إىل  11سنوات          من 10إىل  5سنوات             من  5: أقل من األقدمية بالفئات -4

 سنة           20أكثر من                             
 : ليسانس         ماجستري             أخرى    .....................ستوى التعليميامل -5
 
 

 

  حول البنك عامةالعلومات أوال: امل
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 ألنظمة اإلدارية للبنوك اجلزائرية(ا) الـتأهيل اإلداري                           

في إطار معرفة مستوى النظام المحاسبي في البنك، نرجو منكم  :النظام المحاسبيمستوى  -1-
 .على االقتراحات التالية بوضع عالمة دائرة أمام الجواب المناسباإلجابة 

 ال أدري غير موافق نوعا ما موافق 
 4 3 2 1 .المعايير المحاسبية العالمية الجديدة البنك يعتمد على -1
 4 3 2 1 .األخطاء وضبط األمور المالية اكتشافيمتلك البنك نظاما ماليا محوسبا يساعد على  -2
 4 3 2 1 .إلجراء مختلف العمليات المحاسبيةمالئم ام المحاسبي المعتمد النظ -3
توفير البيانات الالزمة لتسيير النشاط وتحقيق الرقابة النظام المحاسبي يساعد على  -4

 الداخلية.
1 2 3 4 

نظام محاسبي يساعد على تسوية العمليات بين وكاالت البنك ووكاالت البنوك  وجود -5
 .األخرى

1 2 3 4 

من أجل معرفة مدى تطور نظام تكنولوجيا المعلومات  :تكنولوجيا المعلومات واالتصال -2-
واالتصال داخل البنك، نرجو منكم وضع عالمة دائرة أمام كل عبارة وفق ما ترونه مناسب من بين 

 الخيارات المتاحة التي تقيس درجة موافقتكم.
 ال أدري غير موافق نوعا ما موافق 
 4 3 2 1 .تكنولوجيا المعلومات واالتصال حديثنظام يمتلك نك الب -6
 4 3 2 1 .يربط مختلف وكاالت البنكتكنولوجيا المعلومات واالتصال نظام  يوجد في البنك -7
يربط وكاالت البنك بوكاالت البنوك تكنولوجيا المعلومات واالتصال نظام  يوجد -8

 .األخرى
1 2 3 4 

بالمرونة في نقل المعلومة بين مختلف يا المعلومات واالتصال تكنولوجيتميز نظام  -9
 .العاملين

1 2 3 4 

تستخدم إدارة البنك المعلومات كقاعدة بيانية في عملية صناعة القرارات وإحداث  -10
 .التغيير في البنك

1 2 3 4 

لومات تستخدم إدارة البنك نظام التغذية الراجعة لتزويد العاملين بالبيانات والمع -11
   .المتعلقة بدرجة كفاءة الخدمة ومدى تحقيق األهداف

1 2 3 4 

تقوم إدارة البنك بدراسة وتحليل البيانات المرتبطة بالعمالء والسوق لدعم عملية  -12
 .تحديد األولويات

1 2 3 4 

داخل  المصرفيةمالئم للعمليات تكنولوجيا المعلومات واالتصال الموجود نظام  -13
 .البنك

1 2 3 4 

 4 3 2 1 تعتبر وسائل االتصال الموجودة كافية. –14
يتم بصفة منتظمة تحديد وإيصال كل المعلومات المنتجة داخليا والتي تعتبر مفيدة –15

 لتحقيق أهداف البنك إلى األشخاص المعنيين.
1 2 3 4 

 4 3 2 1 والخلفية على مستوى البنك. يوجد اتصال جيد بين المصالح األمامية–16
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من بين االقتراحات التالية المتعلقة بمدى تطور نظام المعلومات  :يةالتسويقالمعلومات نظام  -3-
التسويقية، نرجو منكم تحديد درجة موافقتكم عنها، وذلك بوضع عالمة دائرة أمام العبارة التي تناسب 

 اختياركم.  
 ال أدري غير موافق نوعا ما موافق 

 4 3 2 1 . يتسويقومات معلالبنك نظام يوجد في  -17
 4 3 2 1 .يتم االعتماد على القرارات التي يتخذها هذا النظام -18
 4 3 2 1 .في تطوير الخدمات المصرفية يةالتسويقالمعلومات يساهم نظام  -19
 4 3 2 1 .يةالتسويقالمعلومات تسعى إدارة البنك إلى تطوير نظام  -20
وفقا للمعايير العالمية المعتمدة في البنوك  يةالتسويقالمعلومات يعمل نظام  -21

 .األجنبية
1 2 3 4 

من أجل التعرف على نمط اإلدارة داخل البنك، نرجو  :(نمط إدارة أعمال البنك) اإلدارةنظام  -4-
منكم وضع عالمة دائرة أمام كل عبارة وفق ما ترونه مناسب من بين الخيارات المتاحة التي تقيس 

 درجة موافقتكم. 
 ال أدري غير موافق نوعا ما موافق 

 4 3 2 1 .يقوم أعضاء من المديرية العامة أو الجهوية بزيارات تفقدية للوكاالت -22

إلى جميع الشكاوى الواردة من العمالء والمستفيدين من  باعتبارتنظر إدارة البنك  -23
 .خدماتها

1 2 3 4 

 4 3 2 1 .معهايتابع البنك مشكالت العمالء ويتعامل بتفاعل  -24

 4 3 2 1 العمالء ورغباتتجري إدارة البنك دراسات مسحية للتعرف على حاجات  -25

 4 3 2 1 .تركز إدارة البنك على رضا العميل -26

 4 3 2 1 .يلتزم البنك بمتطلبات الجودة التي يطلبها العمالء -27

 4 3 2 1 الخدمات للعمالءيلتزم البنك بإتباع تطبيق الجودة الشاملة في تقديم أفضل  -28

 4 3 2 1 .يركز البنك أهدافه على التميز -29

 4 3 2 1 .للبنك يساهم مسؤولو الوكاالت في إعداد األهداف العامة -30

 4 3 2 1 .يتم إيصال المعلومات المتعلقة باألهداف التشغيلية إلى كل المستخدمين في  البنك -31

 4 3 2 1 ها الوصول إلى تحقيق أهداف البنك بصفة واضحة.يتم تحديد الطريقة التي يتم ب -32

 4 3 2 1 هناك كفاية للموارد البشرية والمادية المخصصة لتحقيق أهداف البنك. -33

 4 3 2 1 متطورة. األنظمة اإلدارية في البنك -34

 4 3 2 1 .هناك مشاريع لتغيير طرق وقواعد عمل األنظمة اإلدارية الموجودة في البنك -35
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 تنظيميالتأهيل ال   

نرجو منكم وضع عالمة دائرة أمام كل عبارة وفق ما ترونه مناسب من بين الخيارات المتاحة التي  -
 تقيس درجة موافقتكم.

 ال أدري غير موافق نوعا ما موافق 
ويقبل  اإلبداعتعمل إدارة البنك على تشجيع مناخا تنظيميا يحفز على –36

 .والمبادرة والعمل الجماعي التغيير والتطوير
1 2 3 4 

يوجد في البنك هيكل تنظيمي يحدد بدقة العالقات التنظيمية اإلدارية –37
 الموجودة.

1 2 3 4 

يتوفر البنك على هيكل تنظيمي يضمن تدفق المعلومات الضرورية إلدارة –38
 مختلف نشاطاته.

1 2 3 4 

 4 3 2 1 مع طبيعة نشاطات البنك.مستوى مركزية أو المركزية الهياكل يتناسب –39

 4 3 2 1 يطبق البنك لكل نشاط مبدأ الفصل النظامي للمهام بين األفراد.–40

 4 3 2 1 لإلداريين.تفوض إدارة البنك العديد من الصالحيات والمسؤوليات الالزمة  -41
تشجع إدارة البنك استخدام طرق القياس الكمي لتحديد المشكالت التي  -42

 .البنك والمساهمة في حلها تواجه
1 2 3 4 

مد إدارة البنك على نظام متكامل يضمن الرقابة الوقائية والنهائية في تعت -43
 .آن واحد

1 2 3 4 

الرقابة  اعتمادحرص إدارة البنك على تنمية الشعور الذاتي بالمسؤولية وت -44
 .الذاتية من قبل العاملين

1 2 3 4 

عايير محددة لتقويم الخطط والتحقق من قدرتها على ستخدم إدارة البنك مت -45
 .تحقيق أهدافها

1 2 3 4 

 4 3 2 1 .توظف إدارة البنك نتائج التقويم لتطوير وتحسين مستوى جودة خدماتها -46

تلتزم إدارة البنك بطلب التغذية الراجعة على الخطة البنكية ومستوى تحقق  -47
 .األهداف من جميع األطراف

1 2 3 4 

تسعى إدارة البنك لتوفير مناخ تنظيمي مصرفي يشجع على التميز في  -48
 .األداء

1 2 3 4 

 4 3 2 1 .التنظيمية اتعتبر إدارة البنك الكفاءة والجودة أجزاء أساسية من ثقافته -49

 4 3 2 1 .تدعم إدارة البنك التحسين المستمر في مختلف مستوياته -50

  

 ثالثا
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 لتأهيل الوظيفيا                       

فيما يلي مجموعة من العبارات التي تقيس  : السياسات واإلجراءات الموضوعة في البنك -1-
نرجو منكم تحديد درجة موافقتكم عنها، مدى مالئمة االجراءات الموجودة في البنك للعمل البنكي، 
 وذلك بوضع عالمة دائرة أمام العبارة التي تناسب اختياركم.  

 ال أدري غير موافق مانوعا  موافق 
 4 3 2 1 .توجد لكل نشاط في البنك سياسات وإجراءات مالئمة–51

 4 3 2 1 .توجد سياسات وإجراءات مالئمة لجميع العمليات في البنك–52

 4 3 2 1 .تعتبر عملية وضع اإلجراءات جد متطورة في البنك -53

 4 3 2 1 .تعد اإلجراءات الموضوعة قابلة للتعديل بصفة سهلة -54

فعليا عمليات الرقابة المكتوبة في المناشير الداخلية للبنك إدارة البنك تطبق  -55
 .وفق اإلجراءات الموضوعة

1 2 3 4 

إجراءات تصحيحية مالئمة في الوقت المطلوب بهدف إدارة البنك تتخذ  -56
 تصحيح األخطاء المكتشفة.

1 2 3 4 

 4 3 2 1 ة لكل نشاط أو منتج جديد.وضع آلية رقابيتقوم إدارة البنك ب -57

مدى استعمال البطاقات فيما يلي مجموعة من العبارات التي تقيس : وظيفة فتح الحسابات البنكية -2-
لقياس درجة أمام كل عبارة دائرة  نرجو منكم وضع عالمةالبنكية وحوسبة وسائل الدفع في البنك، 

 .وفق ما ترونه مناسبموافقتكم 
 ال أدري غير موافق نوعا ما موافق 

 4 3 2 1 .قل وقت ممكنأتستغرق عملية فتح الحساب  -58
 4 3 2 1 .يتحصل العميل على دفتر الشيكات في أقل مدة ممكنة -59
 4 3 2 1 . وسائل الدفع محوسبة بدرجة كبيرة -60
 4 3 2 1 .تستعمل البطاقات البنكية بدرجة كبيرة -61
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فيما يلي مجموعة من العبارات التي تقيس مدى استعمال  :نترنتت الدولية واألاستعمال البطاقا -3

نرجو منكم تحديد درجة موافقتكم عنها، وذلك البطاقات الدولية وكذا االنترنت وغيرها في البنك، 
 بوضع عالمة دائرة أمام العبارة التي تناسب اختياركم. 

 ال أدري غير موافق نوعا ما موافق 
 VISA. 1 2 3 4تعامل بالبطاقة الدولية يتم ال –62

البنوك الجزائرية مرتبطة فيما بينها فيما يخص الموزعات اآللية بالشكل الذي  –63
 يتيح استخدام البطاقات الصادرة من أي منها في هذه الموزعات المشتركة.

1 2 3 4 

 4 3 2 1 .يوجد بريد إلكتروني بين البنوك وفروعها وبين البنوك األخرى -64

 4 3 2 1 .توجد شبكة مرتبطة لتبادل المعلومات والمعطيات بين البنوك وبنك الجزائر -65
 4 3 2 1 .تهتم إدارة البنك بالجودة اإللكترونية )األنترنت( -66

 4 3 2 1 تتم عمليات التحويل، التحصيل والخصم آليا )المقاصة االلكترونية(. -67

 4 3 2 1 ترونية سرعة األداء.أضاف التعامل بالمقاصة اإللك -68

 4 3 2 1  أضاف التعامل بالمقاصة اإللكترونية زيادة الثقة. -69

 4 3 2 1 أضاف التعامل بالمقاصة اإللكترونية تدعيم دور الرقابة البنكية. -70

 4 3 2 1 الموقع اإللكتروني للبنك موقع تبادلي. -71

 4 3 2 1 الموقع اإللكتروني للبنك موقع معلوماتي. -72

 4 3 2 1 تتم عمليات السحب والدفع إلكترونيا.  -73

 4 3 2 1 تتم عمليات السحب والدفع عن طريق الشيكات. -74

فيما يلي مجموعة من العبارات التي تقيس مدى تطور وسرعة معالجة  وظيفة منح القروض : -4
ع عالمة دائرة أمام العبارة التي نرجو منكم تحديد درجة موافقتكم عنها، وذلك بوض، القروض في البنك
 تناسب اختياركم.

 ال أدري غير موافق نوعا ما موافق  
 4 3 2 1 .أقل وقت ممكن تستغرق عملية دراسة ملفات القروض -75

 4 3 2 1 .آليا تتم عملية قرار منح القرض -76

 4 3 2 1 يدويا. تتم عملية قرار منح القرض -77

 4 3 2 1 .قروض الممنوحةقوم بمتابعة للي كالبن -78

 III. 1 2 3 4من قبل لجنة بازل  %08≥تلتزم البنوك بنسبة كفاية رأس المال المحددة بـ  -79

 4 3 2 1 هناك توريق للقروض. -80

 4 3 2 1 يتعامل البنك بكل أنواع القروض.  -81
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ح الطابع الغالب على : فيما يلي مجموعة من العبارات التي توضوظيفة تمويل التجارة الخارجية -5
نرجو منكم تحديد درجة موافقتكم عنها، تسوية عمليات التجارة الخارجية وسرعة تسويتها في البنك، 

 وذلك بوضع عالمة دائرة أمام العبارة التي تناسب اختياركم.
 ال أدري غير موافق نوعا ما موافق 

 4 3 2 1 .العتماد المستنديا هو الطابع الغالب على تسوية عمليات التجارة الخارجية -82

 4 3 2 1 .التسليم المستندي هو الطابع الغالب على تسوية عمليات التجارة الخارجية -83
 4 3 2 1 التبادل الحر. هو الطابع الغالب على تسوية عمليات التجارة الخارجية -84

 4 3 2 1 تستغرق عملية تسوية عمليات التجارة الخارجية مدة قصيرة. -85

فيما يلي مجموعة من العبارات التي توضح تعامل البنك  وظيفة الوساطة في عمليات البورصة: -6
نرجو منكم تحديد درجة موافقتكم عنها، وذلك بوضع عالمة دائرة بالوساطة المالية وبالمشتقات المالية، 

 أمام العبارة التي تناسب اختياركم.
 ال أدري غير موافق نوعا ما موافق 

 4 3 2 1 الكتتاب في األسهم والسندات.يتم ا -86
 4 3 2 1 .البنك يتعامل بالوساطة المالية -87
 4 3 2 1 يتعامل البنك بالمشتقات.  -88
 4 3 2 1 يتعامل البنك بالعقود المستقبلية.  -89
 4 3 2 1 يتعامل البنك بعقود االستثمار.  -90
 4 3 2 1 يتعامل البنك بعقود الخيار.  -91
 4 3 2 1 تعامل البنك بمقايضة األوراق المالية. ي -92
 4 3 2 1 يتعامل البنك بالمبادالت وعقود المستقبل. -93
 4 3 2 1 .للبنك هياكل متخصصة في عملية الوساطة المالية -94

نرجو منكم وضع عالمة دائرة أمام كل عبارة وفق ما ترونه مناسب  وظيفة التسويق المصرفي: -7
 ات المتاحة التي تقيس درجة موافقتكم.من بين الخيار

 ال أدري غير موافق نوعا ما موافق 
 4 3 2 1 يوجد في البنك عمليات لتسعير الخدمات. -95
هناك تطبيق مفهوم اختبار السوق للخدمات الجديدة المقترحة قبل تقديمها  -96

 بشكل نهائي.
1 2 3 4 

 4 3 2 1 هناك سياسات للتوزيع والترويج.  -97
 4 3 2 1 .هناك تجديد على مستوى وظيفة البحث والتطوير -98
 4 3 2 1 .تتم الرقابة على اإلنفاق على التطوير والتحديث كما ونوعا -99
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 (سياسة املوارد البشريـة) التأهيل البشري    
 

تي تحدد فيما يلي مجموعة من العبارات ال سياسات التوظيف والتكوين وترقية الموارد البشرية: -1
مدى وضوح سياسات التوظيف والتكوين والترقية بالبنك، نرجو منكم تحديد درجة موافقتكم عنها، 

 وذلك بوضع عالمة دائرة أمام العبارة التي تناسب اختياركم.
 ال أدري غير موافق نوعا ما موافق 

توجد عملية رسمية أو غير رسمية لوصف مناصب العمل تحدد المهام  -100
 .لكل منصب المالئمة

1 2 3 4 

 4 3 2 1 تعد عملية وصف مناصب العمل واضحة في البنك الذي تشتغلون فيه –101
 4 3 2 1 التخصص في الوظائف دقيق. –102
يتم تحليل القدرات المعرفية والكفاءات المطلوبة إلنجاز المهام المتعلقة بكل  –103

       .منصب عمل تحليال جيدا
1 2 3 4 

 4 3 2 1 .وإجراءات التوظيف محددة بصفة واضحةسياسات –104
 4 3 2 1 .يخضع أفراد البنك إلى حركية أي تغيير أماكن أو مناصب العمل –105
 4 3 2 1 توجد سياسات وإجراءات للتكوين وترقية ومكافأة األفراد.–106
تضع إدارة البنك سياسات التحفيز المادي مراعية في ذلك عدالتها وقدرتها  -107

 .وتوقعات العاملين وتحقيق رضاهم الوظيفي احتياجاتعلى تلبية 
1 2 3 4 

 4 3 2 1 تعتبر سياسة التكوين في البنك كافية.–108
 توفر إدارة البنك برامج تدريبية معتمدة قادرة على تلبية احتياجات العاملين -109

 خاصة في حالة ظهور خدمات مصرفية جديدة.
1 2 3 4 

ت واإلجراءات الموضوعة إلى ترقية وتثمين األفراد األكفاء تطمح السياسا–110
 والثقات.

1 2 3 4 

من أجل تحفيز األفراد وترقيتهم تعطى األولوية إلى اإلعالن عن المناصب –111
 الجديدة داخل البنك.

1 2 3 4 

 4 3 2 1 ُيعلم األفراد الموظفون الجدد عن األداء المنتظر منهم من طرف مسؤوليهم.–112
ينظم المسؤولون بصفة دورية اجتماعات مع المستخدمين لتقييم أدائهم –113

 واقتراح تحسينات.
1 2 3 4 

تتحدد معايير الترقية والرفع من األجر بصفة واضحة، حيث أن كل فرد –114
 يعرف ما ينتظر منه مسؤولوه تحقيقه قبل ترقيته.

1 2 3 4 
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فيما يلي مجموعة من العبارات التي تهدف إلى  د البشرية:سياسات التحفيز والتقييم وتطوير الموار -2
بالبنك، نرجو منكم تحديد درجة  سياسات التحفيز والتقييم وتطوير الموارد البشريةمعرفة مدى تطور 

 موافقتكم عنها، وذلك بوضع عالمة دائرة أمام العبارة التي تناسب اختياركم.
 ال أدري غير موافق نوعا ما موافق 

واسطة بعم إدارة البنك الجهود الرامية إلى تحسين الجودة في العمل تد -115
اعتماد نظام المكافآت والحوافز المادية والمعنوية مربوطة بالكفاءة في األداء 

 .عند العاملين

1 2 3 4 

 4 3 2 1 .كل فرد في البنك معرض لمساءلة دقيقة من طرف المسؤولين –116
 4 3 2 1 .بادرات الفرديةيشجع المسؤولون تطوير الم -117
يتوفر البنك على موارد بشرية تتناسب من حيث العدد والكفاءة للقيام  –118

 .بالمهام المنتظرة من كل فرد
1 2 3 4 

 4 3 2 1 .تسهل إدارة البنك استخدام القاعدة المعلوماتية للعاملين لديه –119
لتميز في األداء والقدرة تعتمد إدارة البنك في تقويم أداء العاملين على ا –120
 االبتكار. على

1 2 3 4 

 4 3 2 1 .تتعامل إدارة البنك مع المتميزين بمختلف أساليب الدعم والترقيات -121
 4 3 2 1 .تعتمد إدارة البنك على الدقة والموضوعية في عملية التقويم المستمرة -122
 4 3 2 1 .بشرية والماديةترشد إدارة البنك اإلنفاق وتحد من هدر الموارد ال –123
 4 3 2 1 .هناك نموذج لتقييم أداء العنصر البشري -124
 4 3 2 1 .تشجع إدارة البنك األفكار الجديدة لتطوير الخدمات المصرفية -125
 4 3 2 1 .هناك جهات معنية بتطوير األفكار الجديدة -126
 4 3 2 1 .تؤثر إدارة الموارد البشرية على أداء الموظفين -127
 4 3 2 1 .يشجع البنك عملية تجديد وتحديث وتنمية مهارات العاملين -128
الموارد البشرية في البنوك الجزائرية مواكبة للتطورات التكنولوجية  -129

 .في مجال الخدمات المصرفية

1 2 3 4 
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 التأهيل القانوين        
 

ارات التي توضح مدى مالئمة القوانين المصرفية للعمل المصرفي في البنك، فيما يلي مجموعة من العب
 نرجو منكم تحديد درجة موافقتكم عنها، وذلك بوضع عالمة دائرة أمام العبارة التي تناسب اختياركم.

 
 ال أدري غير موافق نوعا ما موافق 

 4 3 2 1 .القوانين المصرفية مالئمة للعمل المصرفي –130
مع التطورات  تتالءمك تجديد في القوانين المصرفية حتى هنا–131

 .التي تحدث في الساحة المصرفية الوطنية والعالمية
1 2 3 4 

على  لالطالعتوفر إدارة البنك للعمال التسهيالت الالزمة  -132
 .القوانين المصرفية

1 2 3 4 

هناك قوانين مصرفية ال تتناسب والعمل المصرفي وتعرقل  -133
 ثه وتطويره.تحدي

1 2 3 4 

هناك مجال القتراح إجراء تغييرات في تشكيلة القوانين  -134
 على السلطات المعنية.

1 2 3 4 

 4 3 2 1 هناك قبول من طرف السلطات لهذه االقتراحات. -135
تراعي القوانين المصرفية الظروف االقتصادية واالجتماعية  -136

 ية.المحيطة بالمؤسسات المصرفية الجزائر
1 2 3 4 

 4 3 2 1 هناك استقاللية للبنوك عن بنك الجزائر. -137
استقاللية بنك الجزائر التي جاء بها قانون النقد والقرض  -138

 حقيقية. 
1 2 3 4 

القرارات التي يصدرها بنك الجزائر ال تخضع لمراقبة  -139
 الحكومة.

1 2 3 4 

 4 3 2 1 الجزائر. تشجع الحكومة القرارات التي يتخذها بنك -140
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادسا
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 األسئلة العامة
 

من أجل الوقوف على مدى تحديث وتطوير الجهاز المصرفي الجزائري، نرجو منكم اإلجابة 
 بوضع عالمة دائرة أمام االقتراح الذي ترونه مناسب.

 
 ال أدري غير موافق نوعا ما موافق 

 4 3 2 1   .للبنوك األجنبيةمسايرة البنوك الجزائرية  -141
 4 3 2 1 .هناك إمكانية لشراكة بين البنوك الجزائرية واألجنبية -142
هناك مشاريع لعصرنة العمل المصرفي في البنوك  -143

 .الجزائرية
1 2 3 4 

 االقتصادالمؤسسات المصرفية قادرة على القيام بدورها في  -144
 الوطني

1 2 3 4 

المؤهالت الضرورية  المؤسسات المصرفية الجزائرية تملك -145
 .التي تجعلها في مستوى المؤسسات المصرفية األجنبية

1 2 3 4 

الخوصصة حل لتحديث وتأهيل الجهاز المصرفي الجزائري  -146
 في الوقت الراهن.

1 2 3 4 

االندماج حل لتحديث وتأهيل الجهاز المصرفي الجزائري  -147
 في الوقت الراهن.

1 2 3 4 

 4 3 2 1 الجزائرية من ظاهرة غسيل األموال. تعاني البنوك  -148
في حالة وجود عمليات غسيل األموال العمال مؤهلين  -149

 للكشف عنها بسهولة.
1 2 3 4 

 

 

 
 
 
 

 سابعا
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 02الملحق رقم      

 
 

                                                                                   معامالت الثبات جلميع األسئلة(: 01اجلدول رقم )

Cronbach's Alpha N of Items 

0.819 149 

                                                                 املتعلقة نمحور مستوى النظام احملاسيب الثبات (: معامالت02اجلدول رقم )

Cronbach's Alpha N of Items 

0.794 5 

                                                       املتعلقة نمحور تكنولوجيا املعلومات واالتصال الثبات امالت(: مع03اجلدول رقم )
Cronbach's Alpha N of Items 

0.909 11 

                                                              التسويقية املعلومات املتعلقة نمحور نظام الثبات (: معامالت04اجلدول رقم )
Cronbach's Alpha N of Items 

0.801 5 

                                                                 البنك أعمال إدارة املتعلقة نمحور منط الثبات (: معامالت05اجلدول رقم )
Cronbach's Alpha N of Items 

0.892 14 

 التنظيمي                                                                      املتعلقة بالتأهيل الثبات امالت(: مع06اجلدول رقم )
    Cronbach's Alpha N of Items 

0.930 15 

                                         البنك يف املوضوعة واإلجراءات املتعلقة نمحور السياسات الثبات (: معامالت07اجلدول رقم )
Cronbach's Alpha N of Items 

0.865 7 

                                                         معامالت الثبات املتعلقة نمحور وظيفة فتح احلسابات البنكية(: 08اجلدول رقم )
Cronbach's Alpha N of Items 

0.657 4 

 
 
 

 نتائج حساب معامالت الثبات ألفا كرونبا،
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                                                واألنترنت الدولية البطاقات املتعلقة نمحور استعمال لثباتا (: معامالت09اجلدول رقم )
Cronbach's Alpha N of Items 

0.745 13 

                                                                    القروض منح املتعلقة نمحور وظيفة الثبات (: معامالت10اجلدول رقم )
Cronbach's Alpha N of Items 

0.822 7 

                                                        اخلارجية التجارة متويل املتعلقة نمحور وظيفة الثبات معامالت (:11اجلدول رقم )
Cronbach's Alpha N of Items 

0.857 4 

                                                 البورصة عمليات يف الوساطة املتعلقة نمحور وظيفة الثبات (: معامالت12اجلدول رقم )
Cronbach's Alpha N of Items 

0.873 9 

                                                                املصريف التسويق املتعلقة نمحور وظيفة الثبات (: معامالت13اجلدول رقم )
Cronbach's Alpha N of Items 

0.799 5 

                                البشرية املوارد وترقية والتكوين التوظيف املتعلقة نمحور سياسات الثبات (: معامالت14اجلدول رقم )
Cronbach's Alpha N of Items 

0.928 15 

                                  البشرية املوارد وتطوير والتقييم التحفيز ر سياساتاملتعلقة نمحو الثبات (: معامالت15اجلدول رقم )
Cronbach's Alpha N of Items 

0.933 15 

 القانوين                                                                       املتعلقة بالتأهيل الثبات (: معامالت16اجلدول رقم )
Cronbach's Alpha N of Items 

0.676 11 

 املتعلقة باألسئلة العامة                                                                        الثبات (: معامالت17اجلدول رقم )
Cronbach's Alpha N of Items 

0.657 9 
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 03الملحق رقم 
 

 

 

 

 
  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

 

 

 

QUESTION 1 

 

Valid 65.1 65.1 65.1 28 موافق 

 93.0 27.9 27.9 12 نوعا ما

 100.0 7.0 7.0 3 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 2 Valid 69.8 69.8 69.8 30 موافق 

 93.0 23.3 23.3 10 نوعا ما

 100.0 7.0 7.0 3 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 3 Valid 72.1 72.1 72.1 31 موافق 

 95.3 23.3 23.3 10 نوعا ما

 100.0 4.7 4.7 2 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 4 Valid 72.1 72.1 72.1 31 موافق 

 95.3 23.3 23.3 10 نوعا ما

 100.0 4.7 4.7 2 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 5 Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 55.8 55.8 55.8 24 موافق

 83.7 27.9 27.9 12 نوعا ما

 95.3 11.6 11.6 5 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 6 Valid 44.2 44.2 44.2 19 موافق 

 88.4 44.2 44.2 19 نوعا ما

 100.0 11.6 11.6 5 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 7 Valid 

 

 55.8 55.8 55.8 24 موافق

 79.1 23.3 23.3 10 نوعا ما

 97.7 18.6 18.6 8 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 8 Valid 32.6 32.6 32.6 14 موافق 

 62.8 30.2 30.2 13 نوعا ما

 97.7 34.9 34.9 15 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 9 Valid 48.8 48.8 48.8 21 موافق 

 93.0 44.2 44.2 19 نوعا ما

 100.0 7.0 7.0 3 غير موافق

Total 

 

43 100.0 100.0  

الدراسة حمل البنكية الوكاالت إطارات إلجابات التكرارية التوزيعات  
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QUESTION 10 Valid 53.5 53.5 53.5 23 موافق 

 86.0 32.6 32.6 14 نوعا ما

 95.3 9.3 9.3 4 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 11 Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 65.1 30.2 30.2 13 نوعا ما

 88.4 23.3 23.3 10 غير موافق

 ال أدري

Total 

5 

43 

11.6 

100.0 

11.6 

100.0 

100.0 

QUESTION 12 Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 79.1 44.2 44.2 19 نوعا ما

 97.7 18.6 18.6 8 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 13 Valid 55.8 55.8 55.8 24 موافق 

 90.7 34.9 34.9 15 نوعا ما

 100.0 9.3 9.3 4 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 14 Valid 37.2 37.2 37.2 16 موافق 

 67.4 30.2 30.2 13 نوعا ما

 97.7 30.2 30.2 13 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

 

QUESTION 15 

 

 

 

 

Valid 55.8 55.8 55.8 24 موافق 

 83.7 27.9 27.9 12 نوعا ما

ر موافقغي  6 14.0 14.0 97.7 

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 16 Valid 58.1 58.1 58.1 25 موافق 

 93.0 34.9 34.9 15 نوعا ما

 100.0 7.0 7.0 3 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 17 Valid 60.5 60.5 60.5 26 موافق 

 83.7 23.3 23.3 10 نوعا ما

 100.0 16.3 16.3 7 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 18 Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 81.4 46.5 46.5 20 نوعا ما

 97.7 16.3 16.3 7 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 19 Valid 55.8 55.8 55.8 24 موافق 

 88.4 32.6 32.6 14 نوعا ما

 100.0 11.6 11.6 5 غير موافق

Total 

 

 

 

 

43 100.0 100.0  
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QUESTION 20 Valid 67.4 67.4 67.4 29 موافق 

 90.7 23.3 23.3 10 نوعا ما

 95.3 4.7 4.7 2 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 21 Valid 32.6 32.6 32.6 14 موافق 

 67.4 34.9 34.9 15 نوعا ما

 90.7 23.3 23.3 10 غير موافق

 ال أدري

Total 

4 

43 

9.3 

100.0 

9.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 22 Valid 76.7 76.7 76.7 33 موافق 

 97.7 20.9 20.9 9 نوعا ما

 100.0 2.3 2.3 1 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 23 Valid 62.8 62.8 62.8 27 موافق 

 95.3 32.6 32.6 14 نوعا ما

 100.0 4.7 4.7 2 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 24 Valid 74.4 74.4 74.4 32 موافق 

 90.7 16.3 16.3 7 نوعا ما

 97.7 7.0 7.0 3 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 25 Valid 44.2 44.2 44.2 19 موافق 

 79.1 34.9 34.9 15 نوعا ما

 100.0 20.9 20.9 9 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 26 Valid 72.1 72.1 72.1 31 موافق 

 93.0 20.9 20.9 9 نوعا ما

 100.0 7.0 7.0 3 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 27 Valid 60.5 60.5 60.5 26 موافق 

 93.0 32.6 32.6 14 نوعا ما

 97.7 4.7 4.7 2 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 28 Valid 48.8 48.8 48.8 21 موافق 

 90.7 41.9 41.9 18 نوعا ما

 100.0 9.3 9.3 4 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 29 Valid 55.8 55.8 55.8 24 موافق 

 88.4 32.6 32.6 14 نوعا ما

 95.3 7.0 7.0 3 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

 

 

 

 

QUESTION 30 

 

Valid 51.2 51.2 51.2 22 موافق 

 83.7 32.6 32.6 14 ما نوعا

 100.0 16.3 16.3 7 موافق غير

Total 

 

 

43 100.0 100.0  
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QUESTION 31 Valid 41.9 41.9 41.9 18 موافق 

 76.7 34.9 34.9 15 نوعا ما

 97.7 20.9 20.9 9 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 32 Valid 32.6 32.6 32.6 14 موافق 

 83.7 51.2 51.2 22 نوعا ما

 97.7 14.0 14.0 6 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 33 Valid 20.9 20.9 20.9 9 موافق 

 69.8 48.8 48.8 21 نوعا ما

 93.0 23.3 23.3 10 غير موافق

 ال أدري

Total 

3 

43 

7.0 

100.0 

7.0 

100.0 

100.0 

QUESTION 34 Valid 37.2 37.2 37.2 16 موافق 

 79.1 41.9 41.9 18 ما نوعا

 100.0 20.9 20.9 9 موافق غير

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 35 Valid 39.5 39.5 39.5 17 موافق 

 69.8 30.2 30.2 13 نوعا ما

 90.7 20.9 20.9 9 غير موافق

 ال أدري

Total 

4 

43 

9.3 

100.0 

9.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 36 Valid 51.2 51.2 51.2 22 موافق 

 79.1 27.9 27.9 12 نوعا ما

 95.3 16.3 16.3 7 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 37 Valid 58.1 58.1 58.1 25 موافق 

 88.4 30.2 30.2 13 نوعا ما

موافق غير  3 7.0 7.0 95.3 

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 38 Valid 58.1 58.1 58.1 25 موافق 

 95.3 37.2 37.2 16 نوعا ما

 97.7 2.3 2.3 1 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 39 Valid 48.8 48.8 48.8 21 موافق 

 81.4 32.6 32.6 14 نوعا ما

 97.7 16.3 16.3 7 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 40 Valid 55.8 55.8 55.8 24 موافق 

 86.0 30.2 30.2 13 نوعا ما

 97.7 11.6 11.6 5 غير موافق

 ال أدري

Total 

 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 
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QUESTION 41 Valid 51.2 51.2 51.2 22 موافق 

 88.4 37.2 37.2 16 نوعا ما

 97.7 9.3 9.3 4 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 42 Valid 27.9 27.9 27.9 12 موافق 

 69.8 41.9 41.9 18 نوعا ما

 93.0 23.3 23.3 10 غير موافق

 ال أدري

Total 

3 

43 

7.0 

100.0 

7.0 

100.0 

100.0 

QUESTION 43 Valid 62.8 62.8 62.8 27 موافق 

 93.0 30.2 30.2 13 ما نوعا

 100.0 7.0 7.0 3 موافق غير

Total 43 100.0 100.0  

 

QUESTION 44 

 

 

 

 

Valid 55.8 55.8 55.8 24 موافق 

 86.0 30.2 30.2 13 ما نوعا

 100.0 14.0 14.0 6 موافق غير

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 45 Valid 30.2 30.2 30.2 13 موافق 

 83.7 53.5 53.5 23 نوعا ما

 95.3 11.6 11.6 5 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 46 Valid 46.5 46.5 46.5 20 موافق 

 74.4 27.9 27.9 12 نوعا ما

 93.0 18.6 18.6 8 غير موافق

 ال أدري

Total 

3 

43 

7.0 

100.0 

7.0 

100.0 

100.0 

QUESTION 47 Valid 39.5 39.5 39.5 17 موافق 

 74.4 34.9 34.9 15 نوعا ما

 86.0 11.6 11.6 5 غير موافق

 ال أدري

Total 

6 

43 

14.0 

100.0 

14.0 

100.0 

100.0 

QUESTION 48 Valid 46.5 46.5 46.5 20 موافق 

 83.7 37.2 37.2 16 نوعا ما

 95.3 11.6 11.6 5 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 49 Valid 53.5 53.5 53.5 23 موافق 

 83.7 30.2 30.2 13 نوعا ما

 97.7 14.0 14.0 6 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 50 Valid 60.5 60.5 60.5 26 موافق 

 88.4 27.9 27.9 12 نوعا ما

 97.7 9.3 9.3 4 غير موافق

 ال أدري

Total 

 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 
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QUESTION 51 Valid 69.8 69.8 69.8 30 موافق 

 93.0 23.3 23.3 10 نوعا ما

 97.7 4.7 4.7 2 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 52 Valid 58.1 58.1 58.1 25 موافق 

 88.4 30.2 30.2 13 نوعا ما

 97.7 9.3 9.3 4 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 53 Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 72.1 37.2 37.2 16 نوعا ما

 97.7 25.6 25.6 11 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 54 Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 74.4 39.5 39.5 17 نوعا ما

 88.4 14.0 14.0 6 غير موافق

 ال أدري

Total 

5 

43 

11.6 

100.0 

11.6 

100.0 

100.0 

QUESTION 55 Valid 67.4 67.4 67.4 29 موافق 

 90.7 23.3 23.3 10 نوعا ما

 95.3 4.7 4.7 2 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 56 Valid 67.4 67.4 67.4 29 موافق 

 88.4 20.9 20.9 9 نوعا ما

 97.7 9.3 9.3 4 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 57 Valid 65.1 65.1 65.1 28 موافق 

 90.7 25.6 25.6 11 ما نوعا

 100.0 9.3 9.3 4 موافق غير

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 58 Valid 60.5 60.5 60.5 26 موافق 

 93.0 32.6 32.6 14 ما نوعا

 100.0 7.0 7.0 3 موافق غير

Total 43 100.0 100.0  

 

 

 

 

QUESTION 59 

 

Valid 23.3 23.3 23.3 10 موافق 

 48.8 25.6 25.6 11 نوعا ما

 100.0 51.2 51.2 22 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 60 Valid 58.1 58.1 58.1 25 موافق 

 88.4 30.2 30.2 13 نوعا ما

 100.0 11.6 11.6 5 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 61 Valid 11.6 11.6 11.6 5 موافق 

 65.1 53.5 53.5 23 نوعا ما

 100.0 34.9 34.9 15 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  
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QUESTION 62 Valid 37.2 37.2 37.2 16 موافق 

 48.8 11.6 11.6 5 نوعا ما

 95.3 46.5 46.5 20 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 63 Valid 67.4 67.4 67.4 29 موافق 

 76.7 9.3 9.3 4 نوعا ما

 95.3 18.6 18.6 8 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 64 Valid 51.2 51.2 51.2 22 موافق 

 74.4 23.3 23.3 10 نوعا ما

 95.3 20.9 20.9 9 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 65 Valid 65.1 65.1 65.1 28 موافق 

 90.7 25.6 25.6 11 نوعا ما

 97.7 7.0 7.0 3 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 66 Valid 44.2 44.2 44.2 19 موافق 

 81.4 37.2 37.2 16 نوعا ما

 97.7 16.3 16.3 7 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 67 Valid 86.0 86.0 86.0 37 موافق 

 97.7 11.6 11.6 5 نوعا ما

 100.0 2.3 2.3 1 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 68 Valid 95.3 95.3 95.3 41 موافق 

 100.0 4.7 4.7 2 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

     

QUESTION 69 Valid 27.9 27.9 27.9 12 موافق 

 100.0 72.1 72.1 31 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

     

QUESTION 70 Valid 55.8 55.8 55.8 24 موافق 

 100.0 44.2 44.2 19 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

     

QUESTION 71 Valid 44.2 44.2 44.2 19 موافق 

 100.0 55.8 55.8 24 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

     

QUESTION 72 Valid 79.1 79.1 79.1 34 موافق 

وافقغير م  9 20.9 20.9 100.0 

Total 

 

43 100.0 100.0  
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QUESTION 73 

 

 

 

 

Valid 60.5 60.5 60.5 26 موافق 

 100.0 39.5 39.5 17 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

     

QUESTION 74 Valid 83.7 83.7 83.7 36 موافق 

 100.0 16.3 16.3 7 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

     

QUESTION 75 Valid 39.5 39.5 39.5 17 موافق 

 69.8 30.2 30.2 13 نوعا ما

 100.0 30.2 30.2 13 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 76 Valid 58.1 58.1 58.1 25 موافق 

 100.0 41.9 41.9 18 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

     

QUESTION 77 Valid 51.2 51.2 51.2 22 موافق 

 100.0 48.8 48.8 21 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

     

QUESTION 78 Valid 88.4 88.4 88.4 38 موافق 

 100.0 11.6 11.6 5 نوعا ما

Total 43 100.0 100.0  

     

QUESTION 79 Valid 65.1 65.1 65.1 28 موافق 

 88.4 23.3 23.3 10 نوعا ما

 100.0 11.6 11.6 5 ال أدري

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 80 Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 65.1 30.2 30.2 13 نوعا ما

 86.0 20.9 20.9 9 غير موافق

 ال أدري

Total 

6 

43 

14.0 

100.0 

14.0 

100.0 

100.0 

QUESTION 81 Valid 41.9 41.9 41.9 18 موافق 

 100.0 58.1 58.1 25 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

     

QUESTION 82 Valid 65.1 65.1 65.1 28 موافق 

 100.0 34.9 34.9 15 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

     

QUESTION 83 Valid 67.4 67.4 67.4 29 موافق 

 100.0 32.6 32.6 14 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  
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QUESTION 84 Valid 2.3 2.3 2.3 1 موافق 

 100.0 97.7 97.7 42 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

     

QUESTION 85 Valid 44.2 44.2 44.2 19 موافق 

 65.1 20.9 20.9 9 نوعا ما

 100.0 34.9 34.9 15 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 86 Valid 69.8 69.8 69.8 30 موافق 

 90.7 20.9 20.9 9 نوعا ما

 95.3 4.7 4.7 2 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 87 Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 44.2 9.3 9.3 4 نوعا ما

 86.0 41.9 41.9 18 غير موافق

 ال أدري

Total 

6 

43 

14.0 

100.0 

14.0 

100.0 

100.0 

 

 

 

 

QUESTION 88 

 

Valid 7.0 7.0 7.0 3 موافق 

 39.5 32.6 32.6 14 نوعا ما

 76.7 37.2 37.2 16 غير موافق

 ال أدري

Total 

10 

43 

23.3 

100.0 

23.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 89 Valid 18.6 18.6 18.6 8 موافق 

 30.2 11.6 11.6 5 نوعا ما

 76.7 46.5 46.5 20 غير موافق

 ال أدري

Total 

10 

43 

23.3 

100.0 

23.3 

100. 

100.0 

QUESTION 90 Valid 44.2 44.2 44.2 19 موافق 

 60.5 16.3 16.3 7 نوعا ما

 81.4 20.9 20.9 9 غير موافق

 ال أدري

Total 

8 

43 

18.6 

100.0 

18.6 

100.0 

100.0 

QUESTION 91 Valid 18.6 18.6 18.6 8 موافق 

 34.9 16.3 16.3 7 نوعا ما

 76.7 41.9 41.9 18 غير موافق

 ال أدري

Total 

10 

43 

23.3 

100.0 

23.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 92 Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 51.2 16.3 16.3 7 نوعا ما

 86.0 34.9 34.9 15 غير موافق

 ال أدري

Total 

6 

43 

14.0 

100.0 

14.0 

100.0 

100.0 

QUESTION 93 Valid 20.9 20.9 20.9 9 موافق 

 37.2 16.3 16.3 7 نوعا ما

 76.7 39.5 39.5 17 غير موافق

 ال أدري

Total 

 

10 

43 

23.3 

100.0 

23.3 

100.0 

100.0 
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QUESTION 94 Valid 51.2 51.2 51.2 22 موافق 

 76.7 25.6 25.6 11 نوعا ما

 95.3 18.6 18.6 8 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 95 Valid 67.4 67.4 67.4 29 موافق 

 86.0 18.6 18.6 8 نوعا ما

 95.3 9.3 9.3 4 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 96 Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 72.1 37.2 37.2 16 نوعا ما

 86.0 14.0 14.0 6 غير موافق

 ال أدري

Total 

6 

43 

14.0 

100.0 

14.0 

100.0 

100.0 

QUESTION 97 Valid 51.2 51.2 51.2 22 موافق 

 88.4 37.2 37.2 16 نوعا ما

 97.7 9.3 9.3 4 غير موافق

أدريال   

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 98 Valid 53.5 53.5 53.5 23 موافق 

 76.7 23.3 23.3 10 نوعا ما

 95.3 18.6 18.6 8 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 99 Valid 55.8 55.8 55.8 24 موافق 

 79.1 23.3 23.3 10 نوعا ما

 90.7 11.6 11.6 5 غير موافق

 ال أدري

Total 

4 

43 

9.3 

100.0 

9.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 100 Valid 53.5 53.5 53.5 23 موافق 

 86.0 32.6 32.6 14 نوعا ما

 95.3 9.3 9.3 4 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 101 Valid وافقم  27 62.8 62.8 62.8 

 93.0 30.2 30.2 13 نوعا ما

 97.7 4.7 4.7 2 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

 

QUESTION 102 

 

 

 

 

Valid 46.5 46.5 46.5 20 موافق 

 86.0 39.5 39.5 17 نوعا ما

 97.7 11.6 11.6 5 غير موافق

 ال أدري

Total 

 

 

 

 

 

 

 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 
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QUESTION 103 Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 81.4 46.5 46.5 20 نوعا ما

 95.3 14.0 14.0 6 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 104 Valid 51.2 51.2 51.2 22 موافق 

 83.7 32.6 32.6 14 نوعا ما

 95.3 11.6 11.6 5 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 105 Valid 53.5 53.5 53.5 23 موافق 

 88.4 34.9 34.9 15 نوعا ما

 100.0 11.6 11.6 5 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 106 Valid 46.5 46.5 46.5 20 موافق 

 90.7 44.2 44.2 19 نوعا ما

 100.0 9.3 9.3 4 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 107 Valid 37.2 37.2 37.2 16 موافق 

 74.4 37.2 37.2 16 نوعا ما

 95.3 20.9 20.9 9 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 108 Valid قمواف  13 30.2 30.2 30.2 

 88.4 58.1 58.1 25 نوعا ما

 100.0 11.6 11.6 5 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 109 Valid 48.8 48.8 48.8 21 موافق 

 97.7 48.8 48.8 21 نوعا ما

 100.0 2.3 2.3 1 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 110 Valid قمواف  18 41.9 41.9 41.9 

 88.4 46.5 46.5 20 نوعا ما

 95.3 7.0 7.0 3 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 11 Valid 46.5 46.5 46.5 20 موافق 

 81.4 34.9 34.9 15 نوعا ما

 93.0 11.6 11.6 5 غير موافق

 ال أدري

Total 

3 

43 

7.0 

100.0 

7.0 

100.0 

100.0 

QUESTION 112 Valid 51.2 51.2 51.2 22 موافق 

 90.7 39.5 39.5 17 نوعا ما

 100.0 9.3 9.3 4 غير موافق

Total 

 

 

 

 

 

 

 

43 100.0 100.0  
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QUESTION 113 Valid 41.9 41.9 41.9 18 موافق 

 83.7 41.9 41.9 18 نوعا ما

 100.0 16.3 16.3 7 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 114 
 
 
 

Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 74.4 39.5 39.5 17 نوعا ما

 97.7 23.3 23.3 10 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 115 Valid 27.9 27.9 27.9 12 موافق 

 79.1 51.2 51.2 22 نوعا ما

 97.7 18.6 18.6 8 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

 

 

 

QUESTION 116 

Valid 44.2 44.2 44.2 19 موافق 

 90.7 46.5 46.5 20 نوعا ما

 95.3 4.7 4.7 2 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

 

 

 

QUESTION 117 

 

Valid قمواف  18 41.9 41.9 41.9 

 81.4 39.5 39.5 17 نوعا ما

 100.0 18.6 18.6 8 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 118 Valid 27.9 27.9 27.9 12 موافق 

 86.0 58.1 58.1 25 نوعا ما

 97.7 11.6 11.6 5 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 119 Valid 48.8 48.8 48.8 21 موافق 

 88.4 39.5 39.5 17 نوعا ما

 97.7 9.3 9.3 4 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 120 Valid 41.9 41.9 41.9 18 موافق 

 79.1 37.2 37.2 16 نوعا ما

 93.0 14.0 14.0 6 غير موافق

  أدريال

Total 

3 

43 

7.0 

100.0 

7.0 

100.0 

100.0 

QUESTION 121 Valid 32.6 32.6 32.6 14 موافق 

 67.4 34.9 34.9 15 نوعا ما

 97.7 30.2 30.2 13 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 122 Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 74.4 39.5 39.5 17 نوعا ما

 95.3 20.9 20.9 9 غير موافق

 ال أدري

Total 

 

 

 

 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 
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QUESTION 123 Valid 41.9 41.9 41.9 18 موافق 

 81.4 39.5 39.5 17 نوعا ما

 97.7 16.3 16.3 7 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 124 Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 76.7 41.9 41.9 18 نوعا ما

 95.3 18.6 18.6 8 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 125 Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 62.8 27.9 27.9 12 نوعا ما

 93.0 30.2 30.2 13 غير موافق

 ال أدري

Total 

3 

43 

7.0 

100.0 

7.0 

100.0 

100.0 

QUESTION 126 Valid 51.2 51.2 51.2 22 موافق 

 76.7 25.6 25.6 11 نوعا ما

 97.7 20.9 20.9 9 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 127 Valid 44.2 44.2 44.2 19 موافق 

 81.4 37.2 37.2 16 نوعا ما

 95.3 14.0 14.0 6 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 128 Valid 44.2 44.2 44.2 19 موافق 

 81.4 37.2 37.2 16 نوعا ما

 93.0 11.6 11.6 5 غير موافق

 ال أدري

Total 

3 

43 

7.0 

100.0 

7.0 

100.0 

100.0 

QUESTION 129 Valid افقمو  12 27.9 27.9 27.9 

 69.8 41.9 41.9 18 نوعا ما

 95.3 25.6 25.6 11 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 130 Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 81.4 46.5 46.5 20 نوعا ما

 100.0 18.6 18.6 8 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

 

QUESTION 131 

 

 

 

 

Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 79.1 44.2 44.2 19 نوعا ما

 100.0 20.9 20.9 9 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 132 Valid 48.8 48.8 48.8 21 موافق 

 93.0 44.2 44.2 19 نوعا ما

 100.0 7.0 7.0 3 غير موافق

Total 

 

 

 

43 100.0 100.0  
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QUESTION 133 Valid 39.5 39.5 39.5 17 موافق 

 83.7 44.2 44.2 19 نوعا ما

 93.0 9.3 9.3 4 غير موافق

 ال أدري

Total 

3 

43 

7.0 

100.0 

7.0 

100.0 

100.0 

QUESTION 134 Valid 25.6 25.6 25.6 11 موافق 

 55.8 30.2 30.2 13 نوعا ما

 90.7 34.9 34.9 15 غير موافق

 ال أدري

Total 

4 

43 

9.3 

100.0 

9.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 135 Valid 9.3 9.3 9.3 4 موافق 

 53.5 44.2 44.2 19 نوعا ما

 83.7 30.2 30.2 13 غير موافق

 ال أدري

Total 

7 

43 

16.3 

100.0 

16.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 136 Valid 25.6 25.6 25.6 11 موافق 

ا مانوع  20 46.5 46.5 72.1 

 95.3 23.3 23.3 10 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 137 Valid 16.3 16.3 16.3 7 موافق 

 37.2 20.9 20.9 9 نوعا ما

 100.0 62.8 62.8 27 غير موافق

Total 43 100.0 100.0  

QUESTION 138 Valid 25.6 25.6 25.6 11 موافق 

 46.5 20.9 20.9 9 نوعا ما

 86.0 39.5 39.5 17 غير موافق

 ال أدري

Total 

6 

43 

14.0 

100.0 

14.0 

100.0 

100.0 

QUESTION 139 Valid 9.3 9.3 9.3 4 موافق 

 23.3 14.0 14.0 6 نوعا ما

 76.7 53.5 53.5 23 غير موافق

 ال أدري

Total 

10 

43 

23.3 

100.0 

23.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 140 Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 65.1 30.2 30.2 13 نوعا ما

 74.4 9.3 9.3 4 غير موافق

 ال أدري

Total 

11 

43 

25.6 

100.0 

25.6 

100.0 

100.0 

QUESTION 141 Valid 11.6 11.6 11.6 5 موافق 

 48.8 37.2 37.2 16 نوعا ما

قغير مواف  20 46.5 46.5 95.3 

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 

QUESTION 142 Valid 41.9 41.9 41.9 18 موافق 

 72.1 30.2 30.2 13 نوعا ما

 90.7 18.6 18.6 8 غير موافق

 ال أدري

Total 

 

4 

43 

9.3 

100.0 

9.3 

100.0 

100.0 
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QUESTION 143 Valid 37.2 37.2 37.2 16 موافق 

 74.4 37.2 37.2 16 نوعا ما

 90.7 16.3 16.3 7 غير موافق

 ال أدري

Total 

4 

43 

9.3 

100.0 

9.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 144 Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 86.0 51.2 51.2 22 نوعا ما

 97.7 11.6 11.6 5 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 145 Valid 23.3 23.3 23.3 10 موافق 

 67.4 44.2 44.2 19 نوعا ما

 97.7 30.2 30.2 13 غير موافق

 ال أدري

Total 

1 

43 

2.3 

100.0 

2.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 146 Valid 37.2 37.2 37.2 16 موافق 

 60.5 23.3 23.3 10 نوعا ما

 90.7 30.2 30.2 13 غير موافق

 ال أدري

Total 

4 

43 

9.3 

100.0 

9.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 147 Valid 34.9 34.9 34.9 15 موافق 

 62.8 27.9 27.9 12 نوعا ما

 86.0 23.3 23.3 10 غير موافق

 ال أدري

Total 

6 

43 

14.0 

100.0 

14.0 

100.0 

100.0 

QUESTION 148 Valid 30.2 30.2 30.2 13 موافق 

 69.8 39.5 39.5 17 نوعا ما

 90.7 20.9 20.9 9 غير موافق

 ال أدري

Total 

4 

43 

9.3 

100.0 

9.3 

100.0 

100.0 

QUESTION 149 Valid 39.5 39.5 39.5 17 موافق 

 74.4 34.9 34.9 15 نوعا ما

 95.3 20.9 20.9 9 غير موافق

 ال أدري

Total 

2 

43 

4.7 

100.0 

4.7 

100.0 

100.0 
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Std. Deviation Mean N Questions Std. Deviation Mean N Questions 

0.99834 1.8372 43 Question 76  0.62612 1.4186 43 Question 1  

1.01156 1.9767 43 Question 77  0.61811 1.3721 43 Question 2  

0.32435 1.1163 43 Question 78  0.56572 1.3256 43 Question 3  

0.98156 1.5814 43 Question 79  0.56572 1.3256 43 Question 4  

1.05968 2.1395 43 Question 80  0.86969 1.6512 43 Question 5  

.998340 2.1628 43 Question 81  0.68037 1.6744 43 Question 6  

0.96449 1.6977 43 Question 82  0.86523 1.6744 43 Question 7  

0.94827 1.6512 43 Question 83  0.88359 2.0698 43 Question 8  

0.30500 2.9535 43 Question 84  0.62612 1.5814 43 Question 9  

0.89480 1.9070 43 Question 85  0.84187 1.6512 43 Question 10  

0.79589 1.4419 43 Question 86  1.02839 2.1163 43 Question 11  

1.11021 2.3488 43 Question 87  0.79310 1.8837 43 Question 12  

0.89542 2.7674 43 Question 88  0.66722 1.5349 43 Question 13  

1.02569 2.7442 43 Question 89  0.88609 1.9767 43 Question 14  

1.18686 2.1395 43 Question 90  0.81717 1.6279 43 Question 15  

1.03590 2.6977 43 Question 91  0.63140 1.4884 43 Question 16  

1.09817 2.2791 43 Question 92  0.76539 1.5581 43 Question 17  

1.06645 2.6512 43 Question 93  0.77402 1.8605 43 Question 18  

0.92162 1.7674 43 Question 94  0.70042 1.5581 43 Question 19  

0.85557 1.5116 43 Question 95  0.79728 1.4651 43 Question 20  

1.03269 2.0698 43 Question 96  0.97135 2.0930 43 Question 21  

0.75666 1.6279 43 Question 97  0.49247 1.2558 43 Question 22  

0.92821 1.7442 43 Question 98  0.58686 1.4186 43 Question 23  

1.00221 1.7442 43 Question 99  0.72451 1.3721 43 Question 24  

0.84187 1.6512 43 Question 100  0.78185 1.7674 43 Question 25  

0.70200 1.4651 43 Question 101  0.61271 1.3488 43 Question 26  

0.77259 1.6977 43 Question 102  0.70279 1.4884 43 Question 27  

0.82258 1.8837 43 Question 103  0.65971 1.6047 43 Question 28  

0.86009 1.6977 43 Question 104  0.82056 1.6047 43 Question 29  

0.69804 1.5814 43 Question 105  0.75226 1.6512 43 Question 30  

0.65550 1.6279 43 Question 106  0.84319 1.8372 43 Question 31  

0.88359 1.9302 43 Question 107  0.74263 1.8605 43 Question 32  

0.62700 1.8140 43 Question 108  0.84319 2.1628 43 Question 33  

0.54984 1.5349 43 Question 109  0.75373 1.8372 43 Question 34  

0.78961 1.7442 43 Question 110  1.00000 2.0000 43 Question 35  

0.91439 1.7907 43 Question 111  0.90219 1.7442 43 Question 36  

0.66306 1.5814 43 Question 112  0.82325 1.5814 43 Question 37  

0.72680 1.7442 43 Question 113  0.66805 1.4884 43 Question 38  

0.82794 1.9302 43 Question 114  0.82594 1.7209 43 Question 39  

0.75446 1.9535 43 Question 115  0.79101 1.6047 43 Question 40  

سئلةحنرافات املعيارية جلميع األاملتوسطات احلسابية واال  
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0.77259 1.6977 43 Question 116  0.75666 1.6279 43 Question 41  

0.75078 1.7674 43 Question 117  0.89480 2.0930 43 Question 42  

0.69725 1.8837 43 Question 118  0.62877 1.4419 43 Question 43  

0.75226 1.6512 43 Question 119  0.73136 1.5814 43 Question 44  

0.91499 1.8605 43 Question 120  0.78115 1.9070 43 Question 45  

0.85880 2.0233 43 Question 121  0.96563 1.8605 43 Question 46  

0.87160 1.9535 43 Question 122  1.04654 2.0000 43 Question 47  

0.80351 1.7907 43 Question 123  0.84777 1.7442 43 Question 48  

0.85622 1.9302 43 Question 124  0.81310 1.6512 43 Question 49  

0.97135 2.0930 43 Question 125  0.76684 1.5349 43 Question 50  

0.87541 1.7442 43 Question 126  0.69486 1.3953 43 Question 51  

0.86073 1.7907 43 Question 127  0.76539 1.5581 43 Question 52  

0.90648 1.8140 43 Question 128  0.84384 1.9535 43 Question 53  

0.85622 2.0698 43 Question 129  0.98774 2.0233 43 Question 54  

0072145 1.8372 43 Question 130  0.79728 1.4651 43 Question 55  

0.74263 1.8605 43 Question 131  0.76684 1.4651 43 Question 56  

0.62612 1.5814 43 Question 132  0.66556 1.4419 43 Question 57  

0.87097 1.8372 43 Question 133  0.63053 1.4651 43 Question 58  

0.95930 2.2791 43 Question 134  0.82594 2.2791 43 Question 59  

0.88234 2.5349 43 Question 135  0.70200 1.5349 43 Question 60  

0.82794 2.0698 43 Question 136  0.64871 2.2326 43 Question 61  

0.76684 2.4651 43 Question 137  1.00607 2.1860 43 Question 62  

1.02893 2.4186 43 Question 138  0.95468 1.6047 43 Question 63  

0.86778 2.9070 43 Question 139  0.94006 1.7907 43 Question 64  

1.19708 2.2558 43 Question 140  0.73513 1.4651 43 Question 65  

0.76539 2.4419 43 Question 141  0.81174 1.7674 43 Question 66  

0.99889 1.9535 43 Question 142  0.43261 1.1628 43 Question 67  

0.96334 1.9767 43 Question 143  0.42617 1.0930 43 Question 68  

0.73211 1.8140 43 Question 144  0.90770 2.4419 43 Question 69  

0.79310 2.1163 43 Question 145  1.00497 1.8837 43 Question 70  

1.02839 2.1163 43 Question 146  1.00497 2.1163 43 Question 71  

1.06749 2.1628 43 Question 147  0.82325 1.4186 43 Question 72  

0.94652 2.0930 43 Question 148  0.98942 1.7907 43 Question 73  

0.89480 1.9070 43 Question 149  0.74709 1.3256 43 Question 74  
0.83990 1.9070 43 Question 75  
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( للعينة الواحدة للفرضية الرئيسية األوىل وفرضياهتا الفرعية T: نتائج اختبار ستودنت )(01)اجلدول رقم 
(One-Sample Test) 

 Test Value = 1.75                                     

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

1الفرضية الرئيسية   -1.975 42 0.055 -0.11599 -0.2345 0.0025 

1الفرضية الفرعية   -4.457 42 .0000 -0.33140 -0.4815 -0.1813 

2الفرضية الفرعية   .0300 42 .9760 .002640 -0.1760 .18130 

3الفرضية الفرعية   -0.469 42 .6420 -0.04302 -0.2283 .14230 

4الفرضية الفرعية   -1.256 42 .2160 -0.09219 -0.2403 .05590 

 

 One-Sample( للعينة الواحدة للفرضية الرئيسية الثانية )T(: نتائج اختبار ستودنت )02اجلدول رقم )
Test) 

 Test Value = 1.75                                     

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

2الفرضية الرئيسية   -0.499 42 .6200 -0.04457 -0.2247 .13550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPSS الختبار الفرضيات(  ) نتائج برنامج   
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 ( للعينة الواحدة للفرضية الرئيسية الثالثة وفرضياهتا الفرعيةT(: نتائج اختبار ستودنت )03اجلدول رقم )
(One-Sample Test) 

 
Test Value = 1.75                                     

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

 
Lower Upper 

3الفرضية الرئيسية   
2.770 42 .0080 .123260 .03350 .21300 

1الفرضية الفرعية   
-1.502 42 .1410 -0.13538 -0.3173 0.0465 

2الفرضية الفرعية   
2.211 42 .0330 .127910 .01110 .24470 

3الفرضية الفرعية   
-1.117 42 .2700 -0.05411 -0.1519 .04360 

4الفرضية الفرعية   
1.274 42 .2100 .067280 -0.0393 .17380 

5الفرضية الفرعية   
5.637 42 .0000 .302330 .19410 .41060 

6الفرضية الفرعية   
5.151 42 .0000 .565250 .34380 .78670 

7الفرضية الفرعية   
-0.100 42 .9210 -0.01047 -0.2214 .20040 

( للعينة الواحدة للفرضية الرئيسية الرابعة وفرضياهتا الفرعية T: نتائج اختبار ستودنت )(04)اجلدول رقم 
(One-Sample Test) 

 
Test Value = 1.75                                     

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

 
Lower Upper 

4الفرضية الرئيسية   
.4840 42 .6310 .039920 -0.1267 .20650 

1الفرضية الفرعية   
-0.468 42 .6420 -0.03837 -0.2039 .12710 

2فرضية الفرعية ال  
1.288 42 0.205 .118220 -0.0670 .30340 

 

 One-Sample( للعينة الواحدة للفرضية الرئيسية اخلامسة )T: نتائج اختبار ستودنت )(05)اجلدول رقم 
Test) 

 
Test Value = 1.75                                     

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

 
Lower Upper 

5الفرضية الرئيسية   
6.721 42 .0000 .436050 .30510 .56700 

 

 

 

 



 

419 

 

 

 

 

 

 06الملحق رقم         
 

 

 

 

 

من خالل عرضها على بعض المختصين في  الدراسة قمنا بقياس الصدق الظاهري ألداة
ب تعديله، وتكونت من مجموعة األساتذة وإطارات البنوك المجال بهدف تدقيقها وتعديل كل ما يج

 الجزائرية التالية أسماؤهم:

 .1األستاذ الدكتور: عماري عمار جامعة سطيف  .1

 .1األستاذ الدكتور: بن فرحات ساعد جامعة سطيف  .2

 .2الدكتور: خالد عبد السالم            جامعة سطيف  .3

 سطيف. CPAئري فاضلي لزهر         بنك القرض الشعبي الجزا .4

   سطيف. BNAأوقالل سامية         البنك الوطني الجزائري  .5

 .  الكبيرة عين BADR الريفية والتنمية الفالحة بنك     الكريم عبد ملولي .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة 
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