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 اإلهداء
الحمد هللا الذي نفتتح به الكالم، والحمد هللا الذي حمده أفضل  ما جرت به األقـالم، 

 سبحانه ال نحصي له ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وهو ولي كل إنعام.
والحمد هللا الذي فـاوت بحكمته بين المخلوقـات، ورفع المؤمنين الذين أوتوا  

العلم درجات، قـل هل يستوي  الذين يعلمون والذين ال يعلمون، كما ال تستوي  
األنوار والظلمات، واشهد أن ال اله إال اهللا، وحده ال شريك له في ألوهيته وماله  

من األسماء الحسنى وكامل الصفـات، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي بلغ  
العلى بكماله، كشف الدجى بجماله كملت جميع خصاله، صلوا عليه واله، اللهم  

صلي على محمد وعلى اله وصحبه الذين هم ابر الخلق قـلوبا، و أغزرعم علوما  
 وأكملهم حزما وعزما، وسلم وتسليما، أما بعد:

 

 اهدي هذا العمل المتواضع إلى  :
 الوالدين الكريمين حفظهما اهللا ورعاهما.

 إلى كل أفراد العائلة
  على راسهم: قروي بن عالل إلى جميع زمالء العمل

 إلى جميع األصدقـاء اخص بالذكر: شوقي، نوال، سارة
 دون نسيان كل من:

 الطالبة: لينا( معهد البيولوجيا-جامعة باب الزوار)
 Grazyna Pieczynskaاألستاذة:                 

                    إلى كل من ساعد من قريب ومن بعيد



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 

 شكر وتقدير
 

 نـحمد اهللا ونشكره على جزيل فضله ونعمه قبل كل شيء  
كما ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المحترم  

 *بودرامة مصطفى  * الذي كان له الفضل بنصائحه  
 القيمة ومساعدته.

كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ لكريم  *مصطفـاي  
 يسين* الذي لم يبخل بمساعدته وتوجيهاته في  

 في إنجاز هذا العمل.
كما ال أنسى أن اشكر كل من ساعد في انجاز هذا العمل،من  

 أساتذة، وطلبة وزمالء عمل.
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  أ
 

 ـــةالمقدم
يف �اية السبعينات وبداية الثمانينات عانت معظم الدول النامية تعاين من أزمات اقتصادية أو باألحرى أزمات يف 

 تبني أن النظام املايل يعاين من العديد  حبيث؛السياسات االقتصادية بسبب الظروف االقتصادية واملالية املتدهورة
من أوجه القصور وأنه غري قادر على توليد النمو االقتصادي األنسب، واعتمادا على املساعادات املالية املقدمة 

من طرف املؤسسات املالية الدولية قامت العديد من الدول النامية يف آسيا وأوربا أمريكا الالتينية وإفريقيا 
 بإصالحات إقتصادية خللق بيئة استثمارية مناسبة والتحول حنو نظام اقتصادي قائم على آليات السوق.

إن الدافع الرئيسي يف هذه البلدان النامية وراء عملية التحرير هو االعتقاد املستند إىل الفكر االقتصادي القائل أن 
السياسات احلمائية كانت أحد األسباب الرئيسية ألزمة الثمانينات، وأن التحرير املايل من شانه أن يساعد يف 

إستعادة النمو واالستقرار من خالل زيادة املدخرات وحتسني الكفاءة االقتصادية، وأنه ومن الضروري زيادة 
االعتماد على املدخرات احمللية وإصالح املنظومة املالية احمللية يف ضوء زيادة االلتزامات املالية اخلارجية. أما يف 

البلدان الصناعية اليت كانت تعرف فوائض مالية فكانت هي االخرى تسعى إىل التوسع يف أنشطتها االقتصادية 
وحماولة إستثمار تلك الفوائض يف مناطق أخرى مقابل عوائد أكرب. ويف هذا السياق، أيدت وشجعت الدول 

املتقدمة املدعمة مبؤسساهتا املالية كصندوق النقد الدويل والبنك العاملي وخمتلف الشركات متعددة اجلنسيات فكرة 
التحرير املايل وحاولت جتسيده دوليا يف شكل إتفاقية دولية متعددة االطراف مت فيها إدراج اخلدمات املالية 

مبختلف أنواعها ضمن االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات املعروفة باسم "اجلاتس"، وبالنظر إىل االمهية الكبرية 
 للقطاع املايل فقد مت ختصيصها مبلحق خاص باخلدمات املالية.

 Walterإن مصطلح التحرير املايل ليس حديث العهد فقد سبق استعماله من طرف والرت باغهوت "  
bagehot  الذي أكد على أمهية النظام املايل يف لعب دور جوهري يف نقل وحتويل أفضل 1873"سنة ،

التكنولوجيات اليت تساعد يف استقرار املوارد وتشجيع النمو االقتصادي، غري أن معظم الدراسات تشري إىل أن 
 Mckinnon andأول من استعمل مصطلح التحرير املايل ميفهومه احلايل يعود إىل كل من ماكنون و شو " 

Show،".اللذان متكنا من اثبات أن الكبح املايل هو أكرب عائق يف وجه للنمو االقتصادي يف الدول النامية  
بالنظر إىل امهية القطاع املصريف يف الدول النامية القائم الرئيسي على عمليات التمويل، وذلك يف غياب أسواق 

رأمسال حقيقية ملشاركته هذه العملية، اعترب مبثابة القطاع االسرتاتيجي وأخضع ملختلف أشكال الرقابة انطالقا من 
عمليات التأميم اليت باشرهتا معظم الدول النامية عقب استقالهلا، لتقوم بعد ذلك بوضع خمتلف أشكال الكبح و 

 رفع معدالت ؛التقييد اليت ميكن ذكرها على سبيل املثال وليس احلصر بتحديد السقف معدالت الفائدة
  فرض الرقابة الشديدة على حركة رؤوس االموال. ؛االحتياطات االجبارية يف البنوك

 حبيث متيز بوجود عدد ؛اجلزائر كغريها من الدول النامية ورثت بالكاد من احلقبة االستعمارية نظاميا ماليا ومصرفيا
قليل من البنوك التجارية املقيدة مبدئيا بقرارات مركزية يف إطار االقتصاد املخطط بالتوازي مع النموذج االشرتاكي 
املنتهج آنذاك، ولكن مع بداية الثمانينات واجهت اجلزائر مشاكل اقتصادية كبرية نتيجة االسراف يف استخدام 

املوارد املالية املتاحة اليت كان مصدرها االساسي قائم على العوائد النفطية، وبدأت البنوك يف فقدان وظيفتها 



  ب
 

األساسية يف االقتصاد. دفعت كل هذه الظروف السلطات اجلزائرية إىل حماولة إجراء تغيريات جذرية والبدء يف 
 غري أن نقطة التحول يف النظام 1986 حبيث انطلقت االصالحات الفعلية منذ عام ؛إجراء اصالحات هيكلية

بإصدار قانون النقد والقرض كخطوة أوىل يف االنفتاح املايل على العامل  1990املايل واملصريف اجلزائري كانت سنة 
 .اخلارجي، جتسد بفتح باب املنافسة بدخول بنوك أجنبية للسوق البنكية اجلزائرية 

 إشكالية الدراسة:- 1
أكدت الكثري من الدراسات على وجود عالقة سببية بني التحرير املايل وبعض املؤشرات الكمية اليت 

ترتجم التنافسية كمعدالت النمو االقتصادي؛ تركيز السوق املصرفية، غري أن التنافسية هلا أبعاد أخرى تنعكس من 
 خالل: اجلودة، التكلفة، املرونة والتسليم.   

بناء على ما سبق، سنحاول من خالل هذه الدراسة معرفة تأثري عملية التحرير املايل يف تنافسية البنوك اجلزائرية 
 انطالقا من أبعادها األربعة؟  

 من أجل اإلجابة على السؤال الرئيسي املطروح مت طرح األسئلة الفرعية التالية:
 ؟- ماذا نعين بتجارة اخلدمات عامة و اخلدمات املالية بصفة خاصة 

 - ماذا نعين بالتنافسية املصرفية؟
  كيف تؤثر عملية التحرير املايل على التنافسية املصرفية؟-

 - كيف تؤثر عملية التحرير املايل على جودة اخلدمة املصرفية ؟ 
 - كيف تؤثر عملية التحرير املايل على تكلفة تقدمي اخلدمات املصرفية؟  
 - كيف  تؤثر عملية التحرير املايل على مرونة تقدمي اخلدمات املصرفية؟

 - كيف تؤثر عملية التحرير املايل على تسليم اخلدمات املصرفية؟
 -فرضيات الدراسة :2

 لإلجابة على األسئلة السابقة مت االعتماد على الفرضيات التالية:
 الفرضية الرئيسية:

 يؤثر التحرير املايل يف تنافسية املصارف اجلزائرية
 الفرضيات الفرعية: 

 - يؤثر التحرير املايل يف تكلفة اخلدمة املصرفية
 - يؤثر التحرير املايل يف جودة اخلدمة املصرفية
 - يؤثر التحرير املايل يف مرونة اخلدمة املصرفية
 - يؤثر التحرير املايل يف تسليم اخلدمة املصرفية

 
 
 



  ج
 

 - حدود الدراسة:3
ركزت الدراسة على عينة من جمموعة البنوك العاملة يف القطاع املصريف اجلزائري، وبالتحديد على مستوى والية 

  نظرا لتوفر املعطيات الرقمية خالل هذه 2017 إىل سنة 2000سطيف، أما اجلانب الزمين غطى الفرتة من سنة 
 الفرتة. 

 : الدراسةأهميـة - 4
يؤدي القطاع املصريف دورا أساسيا يف خمتلف االقتصادات العاملية مبا يف ذلك املتطورة والنامية، ويظهر ذلك جليا 

 أي من خالل عملييت تعبئة االدخار ومنح االئئتمان، كما له دور ؛من خالل الربط بني االفراد واملؤسسات
 أساسي يف الدورة االقتصادية .

توازيا مع التطور االقتصادي الذي يعرفه العامل ككل تسعى خمتلف املنظمات مبا فيها املصرفية على حماولة اهليمنة 
على السوق املصرفية بعدما أصبح متاحا، يف ظل نظام املايل املفتوح، دخول أي بنك ألي سوق مصريف وأن بقاؤه 

وتواجده يبقى قائما بشكل أساسي على مدى إمكانياته يف ظل الشروط التنافسية اليت تفرضها املؤسسات 
 األخرى، باالضافة إىل الظروف االقتصادية السائدة داخل البلدان املختلفة.

  الدراسةأهـداف -5
األهداف اليت يرمي إليها هذا البحث ميكن إجيازها فيما يلي: 

 التعريف مباهية االقتصاديات اخلدمية.- حماولة 
 التعرف على مضمون سياسة التحرير املايل وكيفية جتسيدها واآلثار املتوقعة من تطبيقها- 

 -  التعرف على هيكل النظام البنكي اجلزائري  واحملاوالت احلثيثة لتحسني أدائه وتنافسيته

 حماولة اإلملام مبختلف اجلوانب اليت من شأ�ا حتسني تنافسية املصارف اجلزائرية.- 
 :أسباب اختيار موضوع البحث- 6

 هذا املوضوع إىل ما يلي: اختيارترجع أسباب 
 - يعترب من أهم املواضيع املدرجة ضمن االقتصاد الدويل واليت هلا عالقة باالختصاص. 

من أهم املواضيع الدولية اليت تبقى انشغاالت الدول منصبة حوهلا كنتيجة لالزمات اليت تبعت عمليات   يعترب-
 التحرير، وكذا مدى توفر الشروط اليت تسبق عمليات التحرير.

 حاجة املنظومة املصرفية احمللية إىل معرفة الشروط التنافسية لنقل عملياهتا خارج احلدود االقليمية للدولة.- 
 - الدراسات السابقة:7

إن موضوع التجارة اخلارجية قد عين باهتمام الكثري من الباحثني يف جمال االقتصاد الدويل وجند من بني هذه 
 الدراسات :
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 - الدراسات بالعربية:8
: أثر التحرير المالي ) رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية كانت بعنوان2018 فاطمة الزهراء طلحاوي ( - دراسة

 ، حيث خلصت الدراسة على أن هناك 2016-2000على أداء القطاع  البنكي الجزائري- دراسة قياسية: 
تدين ألثر التحرير املايل على أداء البنوك يف اجلزائر يف ظل غياب شروطه، باالضافة إىل عدم االنتهاء من اجراءات 

االنفتاح التجاري، كما أن كل من القروض املوجهة للقطاع اخلاص ومعدل االنفتاح التجاري متارس أثرا موجبا 
على أداء البنوك العمومية، يف حني يتأثر أداء البنوك اخلاصة إجيابيا مبعدل اإلنفتاح التجاري، كما توصل البحث 

إىل أن التحرير املايل يف اجلزائر مل يتم استخدامه كسياسة بل جاء لتكييف النظام املايل اجلزائري مع متطلبات 
 املعامالت الدولية.

 العامة االتفاقية تطبيق أثر  ) رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية كانت  بعنوان:2014-دراسة سراج امحد  (
، حيث خلصت هذه الدراسة الخدمات على القدرة التنافسية للقطاع المصرفي السوري في التجارة لتحرير

إىل أمهية تبين إسرتاتيجية مواجهة من أجل رفع القدرة التنافسية للمصارف السورية للتقليل من اآلثار السلبية 
وتعظيم اآلثار االجيابية عن بالرتكيز على جمموعة من اإلجراءات املصرفية تتضمن االرتقاء مبستوى جودة اخلدمات 

املقدمة، مواكبة أهم التطورات التكنولوجية، التدريب وتأهيل العاملني يف تطوير املنظومة املصرفية، باإلضافة إىل 
 االهتمام بتنويع األنشطة املصرفية وتبين فلسفة البنوك الشاملة.

أثر تحرير التجارة الدولية بعنوان:  كانت ) رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية2010- دراسة فاطمة بوسامل ( 
  حالة اجلزائر- ، حبيث مت التوصل إىل أن– في الخدمات على كفاءة النشاط المصرفي في الدول النامية

حتقق معدالت عائد أعلى مقارنة بالبنوك العمومية، وهو ما يعكس  باجلزائر العاملة والبنوك اخلاصة األجنبية البنوك
يف البنوك األجنبية مما هو عليه يف البنوك اجلزائرية ما يستدعي إعادة النظر يف  أعلى  كفاءة إداريةمستويات

 إسرتاتيجيات العمل اإلداري هلذه البنوك والعمل على إختاذ خطوات جادة لتحرير وإصالح القطاع املصريف.
اثر تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية على النمو ) مقال بعنوان:" 2008- دراسة الديلمي وآخرون (
، وقد توصلت الدراسة إىل أن حترير اخلدمات املالية سوف يؤدي إىل تعزيز مختارة" االقتصادي في دول نامية

املنافسة وحتسني كفاءة القطاعات، كما أنه سوف يؤدي إىل جذب االستثمارات األجنبية وإعادة أرصدة 
 سنويا، سوف يؤدي إىل رفع معدالت النمو %1املستثمرين يف الدول النامية، كما أن رفع عملية التحرير بنسبة 

  وحدة.0.35السنوي لنصيب الفرد الواحد من الناتج احمللي مبقدار
 الدراسات األجنبية:

 )  أطروحة دكتوراه:Souad Guesmi  ) 2014- دراسة 
The Impact of Financial Liberalization on the Performance of The Algerian 

Public Banks 
 05تأثري التحرير املايل على أداء البنوك العمومية اجلزائرية)، وقد تضمنت هذه الدراسة حتليل كمي لعينة تضم ( 

 بإستخدام حمددات األداء املتمثلة يف: معدل العائد على األصول، 2012-1997بنوك عمومية خالل الفرتة 



  ه
 

العائد على حقوق امللكية وصايف هامش الفائدة، إىل جانب استخدام حمددات التحرير املايل اليت تضم : حجم 
الوساطة، أسعار الفائدة احلقيقية و الرتكيز املصريف. وقد أظهرت الدراسة أن حجم الوساطة والرتكيز املصريف يؤثران 

 ‘جيابيا على أداء البنوك العمومية اجلزائرية، يف حني أن أسعار الفائدة احلقيقية ال تؤثر على هذا األخري.
  ) حبث: Alessandra Bonfiglioli and Caterina Mendicino  )2004- دراسة: 

Financial Liberalization, Bank Crises and Growth:Assessing the Links 
 هتدف هذه الدراسة ملعرفة أثار التحرير املايل   )التحرير المالي، االزمات البنكية والنمو: تقييم الروابط(

-1975 دولة خالل الفرتة: 90واألزمات املصرفية على النمو، تضمنت هذه الدراسة حتليل كمي لعينة تضم 
وقد تبني أن التحرير املايل حيفز النمو االقتصادي املتوسط، يف حني أن األزمات املصرفية هلا تأثري سليب ، 1999

 على النمو ولكن بدرجة أقل بالنسبة للبلدان ذات االنظمة املالية املفتوحة.
  ) تقرير:Hongyi chen,and Others) 2009- دراسة 

Lessons For China From  Financial Liberalization in Scandinavian 
هذا التقرير لتقدمي جمموعة من جتارب  )، يهدف دروس للصين من التحرير المالي في الدول السكندينافية(  

الدول السكندنافية يف إلغاء القيود املالية واألزمات املالية من أجل وضع السياسة الصينية رغم االختالف الكبري 
بني االقتصاد الصيين الضخم ودول مشال اوربا الصغرية. وقد بينت النتائج أن االصالحات املالية جيب أن حتقق 

توازنا مناسبا بني التدرج ( لتجنب األخطاء املكلفة ) واملوضوعية ( لتأمني مكاسب الكفاءة على املدى الطويل ) 
مع األخذ بعني اإلعتبار الشروط األولية املتعلقة بالتنظيم والضرائب وترتيبات سعر الصرف. كما جيب األخذ بعني 

 اإلعتبار االصالحات املالية وبقية االقتصاد واالهتمام باألنظمة االشرافية واإلدارية.
   ) حبث:Alin Marius Andries, Bogdan Caprarus  ) 2013- دراسة 

Impact of  Financial Liberalization on Banking Sectors Performance from 
Central and Eastern European Countries 

هتدف هذه الورقة البحثية إىل حتليل  )، أثر التحرير المالي على أداء القطاعات المصرفية في دول وسط وشرق أوربا (
 دولة من دول أوربا الوسطى والشرقية خالل الفرتة 17تأثري التحرير املايل واالصالحات على األداء املصريف يف 

 حبيث يتضمن يف املرحلة األوىل  تقدير أداء ؛ وذلك باستخدام نوذج جترييب قائم على مرحلتني،2004-2008
البنك، و تقييم حمدداته يف املرحلة الثانية. نتج من حتليل النتائج أن البنوك العاملة يف دول أوربا الوسطى والشرقية 

اليت تتميز مبستوى أعلى من التحرير املايل واالنفتاح كانت قادرة على زيادة كفاءة التكلفة وتقدمي خدمات أرخص 
للعمالء، أما البنوك العاملة يف الدول يف الدول غري األعضاء يف االحتاد األوريب كانت أقل كفاءة من حيث 

التكلفة لكنها عرفت مستوى عال يف منو االنتاجية اإلمجايل، كما أن البنوك كبرية احلجم كانت أكثر كفاءة من 
 حيث التكلفة مقارنة بالبنوك املتوسطة والصغرية.

 -المنهج المستخدم في الدراسة:9
إن طبيعة املوضوع تقتضي التقيد باملنهج الوصفي خاصة عند التطرق إىل خمتلف املفاهيم املتعلقة باقتصاد 

اخلدمات وكذلك االتفاقية العامة للتجارة اخلارجية يف جمال اخلدمات واخلدمات املالية، مع استعمال املنهج 



  و
 

الوصفي التحليلي عند حتليل بعض املؤشرات الإلقتصادية ومناقشتها، كما مت اإلعتماد على املنهج التحليلي يف 
 الشق العملي ( دراسة احلالة) من خالل عرض وحتليل البيانات اليت مت جتميعها باستعمال استمارة االستبيان.

 محتويات الدراسة:-10
       من أجل اإلجابة عن اإلشكالية واختبار فرضيات الدراسة مت تقسيم البحث إىل ثالث فصول كالتايل:

 مت تناول اإلطار النظري لتجارة اخلدمات وذلك من خالل ثالث مباحث: حيث مت التطرق      الفصل األول:
يف املبحث األول ملفهوم جتارة اخلدمات، أما املبحث الثاين فقد مت ختصيصه ملفهوم سياسة التحرير جتارة اخلدمات 
مع التطرق لإلتفاقية العامة لتجارة اخلدمات، أما املبحث الثالث واألخري فقد مت التطرق فيه ملفهوم سياسة التحرير 

 املايل  
: مت فيه تناول اإلطار النظري للتنافسية يف القطاع املصريف من خالل ثالث مباحث: تضمن الفصل الثاني      

املبحث األول اإلطار النظري التنافسية مبختلف مستوياها، أما املبحث الثاين فخصص لإلحاطة خمتلف النقاط 
 املتعلقة بالقطاع املصريف، أما املبحث الثالث فكان إسقاط نظري ملفهوم التنافسية على القطاع املصريف.

 حبيث مت ختصيص البحث األول لواقع جتارة اخلدمات يف اجلزائر ؛تضمن ثالث مباحثالفصل الثالث: 
بصفة عامة والتطرق لواقع التحرير املايل بصفة خاصة، أما املبحث الثاين فقد مت ختصيصه لواقع القطاع املصريف 

اجلزائري وتنافسيته من خالل عرض بعض املؤشرات الكمية، أما املبحث الثالث فقد تناول دراسة حالة جملموعة 
من البنوك العاملة يف والية سطيف باالعتماد على استمارة استبيان مت توزيعها على جمموعة من املوظفني العاملني 

 بتلك البنوك حمل الدراسة.
 - صعوبات الدراسة:11

 لقد واجهتنا جمموعة من الصعوبات نذكر منها:
- مت تناول موضوعات مشاهبة هلذا املوضوع يف كثري من الدراسات، ويف مجيع األطوار التعليمية، ومبختلف 

؛ األساليب مما جيعل إضافة قيمة علمية للموضوع أمر يف غاية الصعوبة
- البيانات الواردة يف تقرير بنك اجلزائر متناقضة يف معظم األحيان مما جيعل االعتماد عليه يف القيام بدراسة قياسية 

؛ غري موضوعي
- صعوبة احلصول على معطيات رقمية من البنوك اجلزائرية، باإلضافة إىل عدم جدية املبحوثني يف اإلجابة عن 

 ؛أسئلة االستبيان
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تمهيــــد 
عرفت سبعينيات القرن العشرين منوا مضطردا يف املعامالت التجارية الدولية يف اخلدمات التجارية، كما اصبح 

قطاع اخلدمات يلعب دورا اليقل امهية عن القطاعني التقليديني الصناعي والزراعي، يف خلق القيمة املضافة، ومن 
حيث مسامهته يف تكوين الناتج احمللي االمجايل و من خالل مسامهته يف عملية التوظيف. هذا االمر جعل الكثري 
من الدول تعتمد عليه إىل مدى كبري لتحقيق التوازنات االقتصادية الكربى. بالنظر إىل ماسبق، اجتمعت مساعي 

الدول املتقدمة الصناعية، على راسها الواليات املتحدة االمريكية والدول االوربية من خالل جوالت متعددة ( 
) 1947مثاين جوالت اليت عقبت التوقيع على االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، املعروفة باسم " اجلات"سنة 

وذلك جنبا إىل جنب مع خمتلف  على تنظيم هذا القطاع واخضاعة إىل احكام اتفاقية دولية متعددة االطراف،
االتفاقيات التجارية املربمة مابني الدول، والتجمعات االقتصادية باختالف اشكاهلا،  هذه االخرية اليت عرفت 

، و بالتوقيع على جمموعة من االتفاقيات مبا فيها االتفاقية العامة 1995النور بظهور املنظمة العاملية للتجارة سنة 
للتجارة يف اخلدمات واملعروفة باسم " اجلاتس ". 

 قطاعا خدماتيا، تأيت يف مقدمتها من حيث 12تضمنت اتفاقية اجلاتس تقسيما للخدمات اليت مت تغطيتها يف 
االمهية اخلدمات املالية، هذه االخرية مت ختصيصها مبلحق خاص باخلدمات املالية، كما مت التفاوض بشا�ا فيما 

بعد من خالل الربوتكول الثاين والربوتكول اخلامس. 
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المبحث االول:ماهية تجارة الخدمات 
من أهم القضايا اليت ركز عليها رواد االقتصاد الكلي هو مسألة التجارة اخلارجية، واالساس العلمي الذي أدى إىل 
قيام العالقات االقتصادية والتجارية بني دول العامل.  رافق هذا االهتمام ظهور جمموعة من املدارس الفكرية للتنظري 
انطالقا من مذهب التجاريني يف القرن السادس عشر وصوال إىل النظريات احلديثة يف تفسري التجارة اخلارجية، واذا 

، فقد حاولت  التجارة اخلارجية املنظورةأي على التبادل السلعي الدويل اقتصرت االفكار يف البداية وتركزت على 
 املتعلقة باخلدمات، وذلك بالنظر التجارة غري املنظورةفيما بعد خمتلف النظريات اسقاط فرضياهتا على عمليات 

 إىل التحول اجلذري يف مستويات وامناط املبادالت التجارية الدولية. 
  مفهوم الخدمة المطلب االول:

 الفرع االول: تعريف الخدمة
هناك جمموعة من التعريفات، ولعل أمهها: 

واليت حتقق منفعة للزبون أو املستفيد،  " النشاطات غري احملسوسة با�ا:اخلدمة  ) Stanton ستانتون ( - عرف
مرتبطة ببيع سلعة أو خدمة أخرى، أي أن إنتاج خدمة معينة أو تقيمها ال يتطلب استخدام  واليت ليست بالضرورة

 1.سلعة مادية
 إىل البائع حيققها  اخلدمة على ا�ا" االنشطة واملنافع اليت(AMA)األمريكية  التسويق كما عرفت مجعية- 

 2."رضاه ومبا حيقق املباعة البضاعة مع املرتبطة أو له املقدمة األشياء خالل من املشرتي

 فريى أن اخلدمة هي النشاط أو املنفعة املعروضة للمبادلة، وهي يف األساس غري ملموسة وال ينتج كوتلر أما - 
 3عنها أي ملكية، وقد تكون مرتبطة أو غري مرتبطة بإنتاج مادي.

 فريى ان اخلدمة هي خمرج يتم اجنازه بتظافر جمموعة من عوامل االنتاج، وقد تكون اخلدمات حسين عبيداما - 
خمرجات �ائية يستفيد منها املستهلك مباشرة مثل خدمات نقل االفراد، وخدمات االتصاالت، وخدمات الصحة 
والتعليم، وقد تكون اخلدمات ذاهتا مبثابة مدخالت يف عملية االنتاج او عملية التوزيع مثل خدمات التخزين  او 
نقل البضائع .واي كان االمر فان انتاج اخلدمة امنا هو مبثابة حتقيق منفعة ما، وهو مايوازي التحليل القدمي الذي 

 4يعترب ان االنتاج ال يقتصر فقط على انشاء املادة بل ايضا ينصرف إىل اضافة املنفعة.

                                                           
 .139 ص،2009 األردن، ،، دار اليزوري العلمية للنشر والتوزيع، عمانمبادئ التسويق الحديثمحيد الطائي ؛ بشري العالق، . .1
 .20 ص ،2005، ثامر ياسر البكري، تسويق اخلدمات الصحية، دار اليزوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان االردن .2

3. Philip Kotler, Bernard Dubois, Marketing Management, 12émé édition, Pearson Education,2006,p 462. 
مركز البحوث والدراسات االقتصادية واملالية، جامعة القاهرة، ، 20 ، أوراق اقتصادية، العدداالتفاقية العامة للتجارة في الخدماتحسني عبيد،  . 4

 .4 ص، 2002 نوفمرب
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من خالل ما سبق ميكن تعريف اخلدمة على ا�ا سلعة غري قائمة على اساس مادي ملموس، يرتبط تقدميها 
اساس باملنفعة، اليت ختتفي مبجرد ادائها للطرف املستفيد دون امكانية ختزينها، كما هلا روبط امامية وخلفية متعلقة 

بالعملية االنتاجية . 
 الفرع االول: خصائص الخدمة

 كما أن هناك خصائص رئيسية متيز اخلدمات عن السلع وهي كاآليت:  
إن اخلدمة متثل جهدا أو عمال ميكن أن يقدمه فرد ألخر أو شخص لشخص آخر أو : عدم الملموسية-1

منظمة ملنظمة أخرى أو منظمة لشخص، من هذا جند أن اخلدمة ليس هلا جانب مادي ميكن رؤيته أو معاينته أو 
 لذلك جند أن املستفيد يقوم جبمع املعلومات هبدف احلصول على مؤشرات ؛ملسه أو تذوقه قبل اختاذ قرار الشراء

 جيدة عن نوعية وجودة اخلدمة فيما يتعلق مبقدمي اخلدمة، أدوات االتصال، األسعار وغريها من املعلومات. 
هم :يف ذهن املشرتي فإن األفراد الذين يقدمون اخلدمة الخدمة غير قابلة للفصل عن مقدمها (التالزمية)-2

 ملقدم اخلدمة يصبح إدراكه للخدمة نفسها، و هلذا فإن )املشرتي ( اخلدمة، فإدراك املستهلكميثلون أنفسهم 
 1. غري قادرين على احلكم على نوعية اخلدمة قبل شرائهاناملشرتي

اصية التباين أو عدم التماثل أو عدم التجانس طاملا بختتميز اخلدمات  :عدم وجود نمطية في تقديم الخدمة-3
 فعملية جراحية جيريها جراح مشهور، ،أ�ا تعتمد على مهارة أو أسلوب أو كفاءة مزودها وزمان ومكان تقدميها
شهرة يف نظر قل أ بعملية جيريها جراح ةمثال، تعد أفضل من حيث اجلودة واإلتقان واألمان وفرص النجاح مقارن

(الطبيب قد يعاجل مرضاه  . كما أن مزّود اخلدمة يقدم خدماته بطرق خمتلفة اعتمادا على ظروف معينةاملستهلك
بطرق خمتلفة) وبذلك تتباين اخلدمة املقدمة من قبل الشخص أحيانا.  

تتعرض اخلدمات إىل الزوال واهلالك عند استخدامها. باإلضافة إىل عدم إمكانية  :الزوالية ( الهالكية) -4
ختزينها. لذا فان مؤسسات اخلدمة متىن خبسائر كبرية يف حالة عدم االستفادة من اخلدمة أو فقدا�ا ألي سبب 
كان. فوجود غرف فارغة يف فندق، مثال، أو مقعد غري مشغول على منت طائرة، أو يف مسرح، يشكل خسارة 

 إال أن التباين أو ،ال تشكل هذه اخلاصية أي مشكلة طاملا أن الطلب مستمر  و،باعتبارها طاقات معطلة
) وعدم استمراره بوترية واحدة جيعل مؤسسات اخلدمة تواجه  Demande Fluctuationالتذبذب يف الطلب (

 2).(كما يف شركات النقل اليت تواجه زمحا يف فرتات بدابة ساعات العمل و�ايتها بعض الصعوبات
فبالنسبة للسلع  : إن عدم انتقال امللكية ميثل خاصية تتميز هبا اخلدمات مقارنة بالسلع املادية،انتقال الملكية-5 

 فالزبون ،املادية ميكن للمشرتي أن يستخدم السلعة بشكل كامل ويستطيع خز�ا وبيعها الحقا أما بالنسبة للخدمة
(املستفيد) قادر فقط على احلصول على اخلدمة واستخدامها شخصيا لوقت حمدد يف كثري من األحيان (مثل 

                                                           
 .38 ص،2010 دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، ،1، طتسويق الخدماتحممد جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،  .1
 .148صمرجع سابق،  ق،محيد الطائي، بشري العال .2
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ن ما يدفعه املستفيد يكون اعتياديا لقاء املنفعة املباشرة اليت حيصل إتأجري غرف الفندق أو السفر على طائرة) و
 عليها من اخلدمة اليت قدمت إليه. 

 ،يقوم املستفيد (املشرتي) بدور رئيسي يف تسويق وإنتاج اخلدمات وكمثال لذلكاشتراك المستفيد المشتري: -6
التعامل مع املصارف وطرحه لألسئلة حول العمليات اليت جتري يف املصرف واليت  ضمن ما خيصه (املستفيد أو 

 .1 كمقدار الفائدة اليت تعود على أمواله وغريها من اخلدمات املصرفية، املستثمر) مثال
تقلب وتغيري جودة اخلدمة هي خاصية أخرى من خصائص اخلدمات الرتباط ذلك بصعوبة  تقلب الجودة: -7

 2تنميط اخلدمة وللعوامل األخرى السابقة جمتمعة.
 وهي مشكلة كبرية تواجه اخلدمات، فالعديد من الصناعات املتشاهبة تقدم :عدم خضوع الخدمات للقياس -8

خدماهتا للجمهور، وكل مقدم للخدمات يعتقد أن ما يقدمه هو األحسن واألنسب، ولكن ما هو املعيار وراء 
هذا االدعاء، فاملستهلك قد يعترب خدمة مشروع ما احسن من األخرى انطالقا من معايري قد ال يأبه هلا مستهلك 

 3آخر، ومقارنة هذه اخلدمة مع خدمة أخرى مماثلة ملشروع ثان.
   تصنيف الخدماتالفرع الثاني:

ميكن تصنيف وتقسيم اخلدمات إىل عدة أنواع، وذلك باالعتماد على عدة معايري وأسس وحسب وجهات نظر 
 جمموعة من املعايري 1994 ) سنة UNICTADخمتلفة، قدمت تقارير منظمة االمم املتحدة للتجارة والتنمية (

لتصنيف اخلدمة تبعا المكانية تداوهلا يف التجارة الدولية، غري انه باستثناء اخلدمات الشخصية البحته واخلدمات 
العامة ذات الطابع السيادي، فان كل اخلدمات تقريبا تعد حمال للتجارة الدولية، واذا كان التصور النظري يبعد 

مثال خدمة التخزين عن املعامالت الدولية، فان التقارير التجارية املتاتية من مواينء هونج كونج و سنغافورة وغريها 
شركات دولية واجنبية متارس هذا النوع من النشاط يف مواينء االسترياد من املراكز التجارية الدولية تبني أن هناك 

والتصدير، على ذلك فان غالبية اخلدمات املرتبطة باالنتاج واالستثمار والنقل ترتبط بالتجارة الدولية وتعد حمال 
  تضم اخلدمات جمموعة واسعة من التضنيفات، وفيما يلي بعض تلك التقسيمات : 4هلا.
 5حسب هذا التصنيف، تنقسم للخدمات تنقسم إىل:التصنيف المبسط :  -1
خدمات استهالكية، وهي اخلدمات اليت تقدم إلشباع حاجات شخصية صرفة ويشمل  - حسب نوع السوق:أ

 مثل اخلدمات السياحية واخلدمات الصحية، وخدمات النقل واالتصاالت، وحالقة الشعر والتجميل.

                                                           
 .41حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص .1
 .230 ص ،2003 دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان، األردن، التسويق  مفاهيم المعاصرة ، نظام موسى سويدان، شفيق إبراهيم حداد، ..2

 

  .45، ص2011، دار اإلعصار العلمي، مكتبة اجملمع الفرعي، عمان، 1،طتسويق الخدمات علي توفيق احلاج، مسري حسني عودة، ..3
 اطروحة ،2009-1999 ،، اثار تحرير تجارة الخدمات على التجارة الخارجية في الدول العربية مع االشارة إلى حالة الجزائروصاف عتيقة .. 4

 .08 ص، 2013/2014  بسكرة-،– دكتوراه ختصص علوم اقتصادية، جامعة حممد خيضر
 .45-44 ص ص:،2009، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، تسويق الخدماتمحيد الطائي؛ بشري العالق،  .5
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باالضافة إىل خدمات املنشآت، وهي اخلدمات اخلاصة مبنشآت األعمال، كما هو احلال يف االستشارات 
اإلدارية،  واخلدمات احملاسبية، وصيانة املباين و املكائن واملعدات، وهناك خدمات يتم بيعها  لكل من املستهلكني 

 ومنشآت األعمال، ولكن بأساليب وسياسات تسويقية خمتلفة ومتباينة.
 يشمل خدمات اليت تعتمد على قوة عمل كثيفة، ومن أمثلتها خدمات  حسب درجة كثافة قوة العمل:-ب

احلالقة والتجميل وخدمات تربية ورعاية األطفال، وخدمات التدريس، واخلدمات اليت يقدمها الطبيب يف عيادته. 
كما يشمل اخلدمات اليت تعتمد على املستلزمات املادية، ومن أمثلتها خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، 

وخدمات النقل العام وخدمات الطعام، وخدمات البيع اآليل، وخدمات غسل السيارات آليا و خدمات النقل 
 اجلوي وغريها.

 تضم خدمات ذات اتصال شخصي عايل ( مثل خدمات الطبيب ) - حسب درجة االتصال بالمستفيد:ج
خدمات ذات اتصال شخصي منخفض ( خدمات الصراف اآليل، خدمات مواقف السيارات اآللية)،  ، وكذلك

 باالضافة إىل خدمات ذات اتصال شخصي متوسط ( خدمات مطاعم الوجبات السريعة وخدمات املسرح.
وتشمل اخلدمات مهنية ( مثل األطباء واحملامني واالستشاريني - حسب الخبرة المطلوبة في أداء الخدمات: د

 اإلداريني والصناعيني .....)، و خدمات غري مهنية ( خدمات حراسة العمارات، وفالحة احلدائق وغريها.
- التصنيف المعمق: 2

 1يضم جمموعة كبرية من اخلدمات، فيما يلي بعضها:
يعتمد هذا التصنيف على الوجهة النهائية : -الخدمات القابلة للتسويق مقابل الخدمات غير القابلة للتسويقأ

للخدمات، فهناك خدمات تقتضي ضرورات وعوامل البيئة االقتصادية، أن تكون منافعها متأتية من آلية السوق، 
وخدمات أخرى يتم توفريها بشكل تقليدي وخاصة تلك السائدة يف املنازل كرتبية األطفال، كما أّن هناك 
خدمات تغريت طبيعتها حتت تأثري متغريات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجيا، لتنتقل من الشكل األول إىل 

 .الشكل الثاين مثل خدمات الطرق
إن اخلدمات - الخدمات المقدمة للمستفيد النهائي مقابل تلك الخدمات المقدمة للمشتري الصناعي: ب

املقدمة للمستفيد النهائي، تعين أن هذا األخري هو الذي يستخدمها لفائدته اخلاصة، أما خدمات املشرتي 
، الصناعي، فهي خدمات تقدم إىل منشاة األعمال، حبيث تقوم باستعماهلا إلنتاج شيء آخر ذي منفعة اقتصادية

  كما أّن هناك خدمات تقّدم للمستفيد النهائي واملشرتي الصناعي يف نفس الوقت.
معظم املنتجات هي عبارة عن : -الثقل النسبي لعنصر الخدمة في إجمالي عملية تقديم أو عرض المنتجج

صرفة، وتوجد جمموعة من  تركيبة من السلع واخلدمات، وهناك ثالثة أنواع ميكن تشخيصها، فهناك خدمات
 اخلدمات تكون مهمتها إضافية، لتعطي قيمة للسلعة امللموسة، وهناك خدمات تعطي قيمة جوهرية للسلعة.

                                                           
 .86-85ص: ص ،2009، ،دار كنوز املعرفة،عمان، األردن1، ط، تسويق الخدمات فريد كورتل، . 1
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تعد خاصية الالملموسية من اخلوص األساسية -الخدمات الملموسة مقابل الخدمات غير الملموسة: د
للخدمات، إال أنّه توجد منطقة رمادية بني اخلدمات الصرفة على طرف واحد والسلع الصرفة على الطرف اآلخر، 

وإّن معظم املساحة الرمادية ميكن تفسريها يف إطار توفر العناصر امللموسة يف العرض املقدم، كما أن العناصر 
امللموسة ال تتوقف يف السلع اليت يتم تبادهلا بل حىت يف البيئة  املادية، ومن خالل معرفة طريقة إنتاج اخلدمة 

 فبعض اخلدمات تعطي فرصا عديدة للمستفيدين لالّطالع على عملية اإلنتاج.
 باالضافة إىل ماسبق، هناك جمموعة من التصنيفات املقرتنة بأمساء باحثني ومتخصصني، فيما يلي أبرزها:

 1اخلدمات إىل ثالث أنواع: حيث مت تقسيم:  Kotler et Armstrong - تصنيف1
مثل احملاكم ومكاتب التشغيل والبلديات واملستشفيات احلكومية واجليش        أ- خدمات حكومية: 

  والشرطة والربيد واملدارس واجلامعات احلكومية.       
  مثل اجلمعيات اخلريية واملساجد واملدارس.:      ب- الخدمات الخاصة غير الربحية

مثل خطوط النقل البحري واجلوي والربي، وشركات الرتفيه والشركات العقارية       ج- خدمات الربحية:
 خل.إوالوكاالت اإلعالمية...

ببحث ودراسة مدركات  1991: قام كال الباحثني يف سنة )Gould) و ( Solomonتصنيفات (- 2
العمالء على ستة عشر نوعا من اخلدمات الشخصية واملنزلية. وقد اظهر حتليل اجملموعات طبقا هلذه احملاولة وجود 

 2أساسني هلما معنوية إحصائية لتقسيم اخلدمات:
: هو حمور اخلدمة، وعرف مبقياس يبدأ من اخلدمة الشخصية (كخدمات               أ-األساس األول

 األطباء)؛ إىل اخلدمة البيئية ( وهي اليت تؤدى على ممتلكات الفرد وليس الفرد ذاته).
: هو مثري اخلدمة، ويقصد به السبب أو اهلدف وراء حترك العميل للحصول على اخلدمة.   ب- األساس الثاني  

ففي جانب يقود يكون احملرك هو هدف صياين( كخدمة الزيارات املنتظمة لطبيب األسنان) ؛ بينما يف اجلانب 
 اآلخر قد يكون احملرك تعزيزي أو حتسيين( كخدمات أندية ومراكز اللياقة البدنية والصحية).

تصنيفا للخدمات يعتمد على درجة حداثة استهالكها، ويتميز هذا  M.A.Katouzianتصنيفات - 3
 التصنيف بقدرة على التنبؤ بتطور انشطة اخلدمات وهو يقسم االنشطة اخلدمية  إىل ثالث جمموعات:

 وهي اليت كانت موجودة قبل الثورة الصناعية ويف طريقها إىل االختفاء تدرجييا، الخدمات القديمة:  أ- 
وتشمل تلك االنشطة اليت مل تعد مقبولة يف اجملتمعات احلديثة ، حيث فقدت امهيتها النسبية مبرور الوقت 

 نتيجة للتطورات التكنولوجية ومت احالهلا خبدمات اخرى مثل اخلدمات املنزلية.

                                                           
 .224، صمرجع سابق، شفيق إبراهيم حدادنظام موسى سويدان،  .1

 

 .170ص ،2001، الدار اجلامعية، االسكندرية، إدارة وتسويق األنشطة الخدميةسعيد حممد املصري،  .2
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 وهي اخلدمات اليت تزيد درجة حساسيتها للتغري يف متوسط دخل الفرد ووقت الخدمات الحديثة:ب- 
 فراغه، ويعتربها حديثة الن استهالكها يعترب ظاهرة حديثة، مثل التعليم والتسلية واخلدمات الصحية.

: وهي جمموع اخلدمات اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بالتصنيع ومستوى النمو احلضاري، الخدمات التكميليةج- 
مثل اعمال البنوك واملال والتامني والنقل، كما ان معدل منو هذه اخلدمات يكون اكرب يف املراحل االوىل 

. 1للتصنيع ويقل تدرجييا يف املراحل التالية
: مت التمييز بني أربع أنواع كما Harley L.Browningو  Joachim Singelmanتصنيفات - 4

 2يلي:
 ): كخدمات النقل والتخزين واالتصال Distributive Services (أ- الخدمات التوزيعية
 ): من أمثلتها خدمات البنوك والتأمني واألنشطة املالية Product Services (  ب- خدمات المنتج

واخلدمات اهلندسية واألعمال واحلسابات واالستشارات القانونية 
 ): مثل خدمات الصحة والتعليم واخلدمات الدينية Social Services (ج- الخدمات االجتماعية

وخدمات الربيد، وخدمات الرفاهية 
 ): مثل اخلدمات املنزلية وحمالت احلالقة والتجميل Personal Services(د- الخدمات الشخصية

والفنادق واملطاعم. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .96-95 ص:ص،  2009، االسكندرية، مصر اجلامعة، شباب ،مؤسسةالدولية والتجارة العولمة ،الرحيم عبد إبراهيم حممد.1

  اطروحة تحرير الخدمات وإنعكاساته على الخدمات المصرفية والمالية في بعض الدول العربية: دراسة حالة الجزائر،عدادي توفيق، .  2
 ص ،2020/2021 دكتوراه- ختصص مالية ونقود، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس، اجلزائر،

22. 
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 عوامل الرئيسية والثانوية لنمو وتطور قطاع الخدمات المطلب الثاني:
 الفرع االول: العوامل الرئيسية لنمو قطاع الخدمات

ميكن ارجاع النمو املتزايد لقطاع اخلدمات نظريا إىل جمموعة متباينة  من الرؤى والتوجهات، واليت ميكن اجيازها 
  1على النحو التايل:
) اللذان أكدا أن تزايد  حجم قطاع 1940) وكالرك (1965: هي النظرة التقليدية بقيادة فيشر(- االتجاه األول

اخلدمات كان كنتيجة لتغري هيكل االستهالك ( التحول من السلع إىل اخلدمات ) وهو كنتيجة  لنمو الدخل 
احلقيقي  وبتعبري آخر، فإن مسامهة اخلدمات زادت مع زيادة مستوى الدخل حبيث أن مرونة الدخل بالنسبة  

 أما الطلب على اخلدمات فتكون املرونة فيه أكرب من الواحد. ،للطلب على السلع تكون أقل من الواحد
" ، حبيث ترجع هذا التحول من التصنيع إىل  Baumol هي النظرية املقدمة من طرف بومول "- االتجاه الثاني:

كما حملت   اخلدمات إىل وجود فجوة إنتاجية بني القطاعني، أكثر منه يف التحول النهائي املرتافق بنمو الدخل
ذو قدرة تصنيعية قوية وإنتاجية عالية الوجهة التقليدية إىل ذلك، فإذا كان هناك اقتصاد يتكون من قطاع صناعي 

 وقطاع خدمايت راكد، يشهد تباطؤ يف النمو من حيث اإلنتاجية والتقدم التكنولوجي، فإن وتكنولوجيات متطورة
أسعار املنتجات تنخفض بسرعة، وهذا راجع القتصاديات احلجم واخنفاض التكاليف، ويف املقابل فأن أسعار 

اإلنتاجية احلدية بني القطاعني. اخلدمات ترتفع نتيجة الختالف 
 هي نظرية صدمة الطلب اخلارجي اليت تفرتض أن التحول حنو قطاع اخلدمات يتم عن طريق :- االتجاه الثالث

العديد من التغريات اهليكلية يف االقتصاد واليت حترك منحىن الطلب على اخلدمات حنو األعلى، وهذا ألن صناعة 
 حيث أن )،  Wolfوولف و Raaاخلدمات واليت ال حتتاج لوجود مؤسسات ضخمة توفر خدمات خارجية (را 

منتجات اخلدمات كالقطاع املايل والتأمينات وقطاع األعمال اخلدمية توسعت بسرعة كبرية خاصة يف الدول 
املتقدمة ولكن هذا التوسع ليس راجعا فقط الرتفاع النمو االقتصادي ولكن راجع أيضا لتغري بنية االقتصاد 
كارتفاع نسبة اإلناث يف تركيبة اليد العاملة وهو األمر الذي رجح خللق العديد من اخلدمات األخرى املرافقة 

من اليد العاملة  قطاع اخلدمات يف الواليات املتحدة األمريكية بني  %31واملساعدة، وقد كانت ما نسبته 
وهذا راجع  1981 و1966 يف القطاع ما بني سنوات %69 قد ارتفع إىل ما نسبته 1965 و1929سنوات 

لصدمات الطلب اليت أدت لتوسع قطاع اخلدمات. 
 : النظرية األخرية هي فرضية التحول من التصنيع يف الدول املتقدمة وذلك لتمركز اليد العاملة االتجاه الرابع- 

الرخيصة يف الدول النامية مما أدى إىل توطن املؤسسات الصناعية الكربى هبا وحتويل الصناعات حنوها. وبعبارة 
أخرى فإن نسبة مسامهة قطاع اخلدمات يف الدول املتقدمة نتيجة الختالف تركيبة اليد العاملة بني الدول املتقدمة 
والنامية حيث أن التبادالت التجارية بني الدول النامية واملتقدمة من أجل نقل واستالم منتجات التصنيع تستدعي 

                                                           
1. Hyun-Jeong Kim, The shift to service economy- Causes and Effects, Institute for monetary and economic 
research, the bank of Korea, 2006, p18-22.  
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قيام هيئات متعددة توفر خدمات الشحن والنقل والتأمني واإلنفاق على االسترياد وغريها وهو ما خيلق قطاعات 
 خدمية إضافية.

من خالل التطرق إىل النظريات األربعة السابقة نالحظ أن نظريت صدمة الطلب وزوال التصنيع تفرتضان أن 

 أما ؛التحول إىل قطاع اخلدمات عبارة عن نوع من النمو السليب والذي من شأنه أن يؤثر على االقتصاد العاملي

النظريتان الباقيتان فإ�ما تفرتضان أن التحول حنو قطاع اخلدمات راجع للركود الذي يعرفه االقتصاد ومنه 

استدعت احلاجة إىل التحول اهليكلي يف بنية االقتصاد.  

 الفرع الثاني: العوامل المساعدة على نمو قطاع الخدمات

باالضافة إىل االسباب الرئيسية اليت ادت إىل تزايد يف حجم ونشاط قطاع اخلدمات، هناك جمموعة من العوامل 

 1االخرى اليت ساعدت على منوه، واليت ميكن ذكرها، ليس على سبيل احلصر، فيما يلي:

 ازدياد متوسط أعمار السكان، مما زاد احلاجة إىل الطلب على اخلدمات الطبية  وما نتج عنه من زيادة مراكز -1
 ؛الرعاية الصحية ومراكز التأهيل البدين  واملرتبطة نسبيا بكبار السن 

- ازدياد أوقات الفراغ، وازدياد أوقات العمل وارتفاع دخل الفرد، مما زاد معه اإلنفاق على اخلدمات الرتفيهية، 2
ومراكز رعاية الطفولة يف مراحلها املبكرة نظرا الزدياد وتوسع دائرة عمل املرأة وأصبحت قوة مؤثرة،  وأصبح لألسرة 

 ؛الواحدة دخالن  مما استدعى طلب األسرة لكثري من اخلدمات من خارج البيت
- ازدياد تعقيد املنتجات تقنيا مما يستدعي احلاجة إىل خدمات الصيانة، وخاصة بازدياد عدد املستشفيات 3

 ؛اخلاصة ومراكز تأجري السيارات وشركات التامني ...اخل
- عدم وجود قولنني يف بعض القطاعات: كاإلتصاالت، البنوك، النقل، الكهرباء، إخل، متنح للزبون إمكانية 4

 ؛إختيار املؤسسة اخلدمية دون أي عائق جغرايف
- التوجه خلصخصة القطاع العام اخلدمي وحتويله إىل وحدات إقتصادية مسرية من طرف املستثمرين اخلواص 5

  ؛والذين يتمتعون بأهداف حمتلفة.
 ؛- اإلبداعات التكنولوجية مسحت بالعمل على مبادئ تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات يف العالقة مع الزبائن6
 2.- إتساع رقعة املؤسسة اخلدمية أدى إىل تعميم مستوى اخلدمات وتدقيق اجلودة7

 كما ميكن تقسيم أسباب هذا التطور احلاصل يف اخلدمات بالنسبة الوجهة النهائية للخدمة إىل قسمني:
: ساعدت عدة قوى يف منو قطاع اخلدمات، حيث تساهم خدمات - للخدمات الموجهة للمستفيدين مباشرةأ

املستفيدين يف حتسني ظروف احلياة، وكلما تقدمت اجملتمعات كلما تقلصت املنفعة احلدية الناشئة من الزيادات 
اإلضافية يف املنتجات، وبالرغم من حتسن يف أنواع األغذية واملالبس إال أن استهالك السلع يعترب حمدودا، ويأيت 

                                                           
.226، ص2003 ، دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان، األردن، التسويق  مفاهيم المعاصرةنظام موسى سويدان، شفيق ابراهيم حداد،   . 1  

 .84 ص، 2015، 02العدد، 02،  جملة البديل اإلقتصادي، اجمللد، دور قطاع الخدمات في التنمية المستدامةبوصاحل سفيان، بوثلجة عبد الناصر. 2
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هذا الرتاجع بسبب ردود الفعل احلاصلة ضد الفكرة املادية يف احلياة، واخذ البحث يف التجارب والنشاطات 
األكثر حيوية بالربوز والتصاعد، ومل يعد البحث املستمر عن املعدات هو اهلدف الوحيد  على الرغم من أن هذا 
اهلدف مل خيتفي بأي حال من األحوال، ويعترب الوصف احلايل مالئما " إنتاج شيء ال منلكه " وصفا مناسبا مع 

  1التقلص احلاصل يف حجم األسرة  خاصة يف األقطار املتقدمة  ما يعين اخنفاض احلاجة للسلع.
هذه اخلدمات املقدمة من طرف جهات ال متد بصلة للمستهلك النهائي  : تقدمب- خدمات ذات وساطة

كاملنظمات الصناعية واملعاهد، الدولة، فالفوائد النامجة عن التخصص، ويف ضوء ذلك تقوم املنظمات الصحية 
والتعليمية بإحالة مسؤولية التزود بالغذاء والسكن إىل منظمات خدمية متخصصة  وتقوم املنظمة اخلاصة باألعمال 

 بإناطة عمليات اإلعالن إىل وكالة متخصصة يف نشاط اإلعالن .
كما ان مزيج التطور التقين السريع واالنفجار احلاصل يف جمال املعرفة أدى إىل تركز جل اهتمام  منظمات 

األعمال يف األزمات اليومية اليت تواجه املنظمة  والرغبة يف إحراز النجاح يف وقت قصري ورغبة يف مسايرة التطور 
التقين جلأت منظمات األعمال واملنظمات الغري رحبية إىل االستعانة مبنظمات اخلدمات اليت ال متتلك إىل املعرفة ( 

منظمات خاصة باالستشارات). 
واخريا، فالرغبة يف املرونة اليت تشري إىل شراء الكثري من اخلدمات غري االستهالكية  بالشكل الذي حتتاجه وليس 

على هيئة تنظيم اجتماعي يقع ضمن املنظمة وعلى هيئة أقسام خاصة بالكلفة الثابتة، فعلى سبيل املثال تقوم 
اغلب املنظمات بالتعاقد مع منظمة حبوث التسويق للقيام بالبحوث امليدانية بدال من هتيئة الكوادر الالزمة  للقيام 

 هبذا العمل، ويف نفس الوقت ميكن  للمنظمة أن تعتمد على خدمات منظمة  تنفيذية

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
 .38 ص،2010، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، تسويق الخدمات وتطبيقاتهزكي خليل املساعد،  ..1
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المطلب الثالث: التأصيل النظري لتجارة الخدمات وتصنيفاتها 
الفرع االول: تجارة الخدمات في الفكر االقتصادي 

للتجارة يف اخلدمات، على أ�ا ال متثل بالنسبة هلم أي عمل منتج، و  ينظر معظم الفقه االقتصادي التقليدي  
تضيف للثروة أي شيء، و أن جتارة السلع وحدها فقط هي اليت تضيف للثروة و تؤدي إىل اإلنتاج و   الةمن مث

، حيث أنكر كل من آدم مسيث ودافيد ريكاردو،  دور األنشطة اخلدمية يف األداء تدر دخال و تعترب نشاطا نافعا
 أن اخلدمات متثل نشاطا اقتصاديا ميكن االستفادة منه، ، بينما يرى البعض اآلخر من هذا الفقهاالقتصادي؛

واحلقيقة أن الرأيني قد ربط كل منهما جتارة اخلدمات بنظرية العمل للقيمة، وضمن هذه الفكرة فقد أنكر كل من 
آدم مسيث ودافيد ريكاردو، قيمة اخلدمة واعتربوها عمل غري منتج وبالتايل حياديتها يف زيادة الدخل القومي، أما 

حالة واحدة واليت يقوم فيها مقدم اخلدمة بتقدميها حلساب  كارل ماركس فأقّر بضرورهتا لرتاكم رأس املال، يف
 صاحب رأس املال وليس حلسابه اخلاص.

أما املفكر االقتصادي ساي الذي ربط بني القيمة واملنفعة، واعترب األنشطة النافعة هي اليت حتقق إشباعا، وبالتايل 
أدخلت اخلدمات يف دائرة املنفعة، وهو نفس االجتاه الذي سلكه " ألفراد مارشال"، مؤسس املدرسة الكالسيكية 

 احلديثة.
يكاد جيمع على اعتبار جتارة اخلدمات عمال منتجا، مثلها يف ذلك مثل جتارة  ،الفقه االقتصادي املعاصرأما 

 فإن جتارة اخلدمات متثل شكال من أشكال الثروة، تدّر دخال اقتصاديا للدولة، لكن ،السلع، و بناءا على ذلك
 .األمر الذي اختلف عليه هذا الفقه هو حتديد الفروق أو احلدود الفاصلة بني السلعة و اخلدمة

وقد ذهب البعض إىل التفرقة بني السلعة واخلدمة على أساس أّن األوىل متثل شكال ماديا ملموسا، يف حني أّن 
الثانية تقدم يف صورة غري ملموسة، جمرد حالة أو نشاط، لكن سرعان  ما قام الفقه املعاصر بالقول بأن السلع 

واخلدمات، ميثالن اإلنتاج ويصعب يف بعض احلاالت الفصل بينهما، ومت إدراجها يف احلسابات القومية  بوصفها 
 1القطاع الثالث، ويرجع الفضل يف هذا التقسيم إىل: فيشر، كولن كالرك، جون فورستيه.

الفرع الثاني: تعريف تجارة الخدمات 
 االقتصادي احلديث فريى أن جتارة اخلدمات تعين النشاط االقتصادي الذي ينصرف إىل التجارة يف يرى الفقه

كل شيء غري منظور أو غري ملموس،  مقارنة بالتجارة يف السلع، اليت تعتمد على التجارة يف األشياء املنظورة 
 2وامللموسة، باختصار جتارة اخلدمات تشمل املعامالت التجارية غري املنظورة.

تعرف التجارة يف اخلدمات حسب الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات، با�ا التجارة بني املقيمني وغري 
 اقتصاد، وهذا يقرتب بشكل وثيق من مفهوم التجارة يف اخلدمات يف حساب " بقية احناء العامل" أياملقيمني يف 

                                                           
ص ص ، 2008، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، تحرير التجارة الدولية وفقا التفاقية الجات في مجال الخدمات رانيا حممود عبد العزيز، . 1
.104-106. 

 

 .106ص ، المرجع نفسه. رانيا حممود عبد العزيز،  2
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على أ�ا توريد   حسب إتفاقية اجلاتس التجارة يف اخلدماتكما تعرف 1993.1 يف نظام احلسابات القومية لعام
 2اخلدمة من خالل أربعة أساليب:

 من خالل ،أي انتقال اخلدمة من أراضي عضو ما إىل أراضي عضو آخر:  توريد الخدمات عبر الحدود-1
 ويتسم هذا ، حيث ال ينتقل أي من املنتج أو املستهلك بينما تنقل اخلدمةCross Border Supplyاحلدود 

 باآليت:األسلوب 
 عدم وجود مورد اخلدمة يف إقليم العضو مستهلك اخلدمة. 
  ويف هذه احلالة ال يوجد مورد ،خرآيتم استهالك اخلدمة يف إقليم العضو املستهلك من مورد مقيم بإقليم عضو 

وينطبق هذا األسلوب على خدمات ، اخلدمة داخل حدود الدولة اليت يتبعها مستلم اخلدمة (أو مستهلكها)
 النقل الدويل، وخدمات الربيد واهلاتف.

عضو ما إىل  نه يتم توريد "أداء" اخلدمة يف داخل أراضيإف ،وتبعا هلذا األسلوب: االستهالك في الخارج-2
 وهي احلاالت اليت ينتقل فيها املستهلك عرب احلدود إىل موقع منتج ،مستهلك اخلدمة قادم من أراضي عضو أخر

 كما هو احلال يف األنشطة السياحية، طالب علم يف دولة أجنبية أو معاجلة مريض ،اخلدمة لكي يستهلك اخلدمة
السمة الرئيسية هلذا األسلوب هي أن  مبستشفى يف دولة أجنبية، وكذلك حاالت صيانة املعدات باخلارج. و

. اخلدمة يتم توريدها –أداؤها-خارج حدود الدولة
جل تقدمي اخلدمة داخل احلدود أ ينتقل املنتج إىل دولة املستهلك من :الحضور التجاري في الخارج- 3

 كإنشاء فروع للمصارف، أو تقدمي اخلدمات ، انتقال رأس املال لالستثمار املباشر ذلكلا مث،السياسية للدولة
 من خالل احلضور ،قد عرفتها االتفاقية بأ�ا تقدمي اخلدمة بواسطة مقدم اخلدمة من دولة عضو البنكية. و

التجاري يف حدود الدول األعضاء. 
تقدمي اخلدمة بواسطة مقدم اخلدمة إىل  بأ�ا وقد عرفتها االتفاقية:االنتقال المؤقت لألشخاص الطبيعيين -4

دولة املستهلك من خالل حضور األشخاص الطبيعيني من دولة عضو إىل داخل دولة أخرى عضو، مثال خدمة 
 واليت تقدم هبدف غري جتاري وال ، واستبعدت اخلدمات املتعلقة بالوظائف احلكومية البحتة �ائيا،العمل واخلرباء

خدمات البنوك املركزية والسلطات النقدية والضمان االجتماعي أو أنظمة  تنفذ ضمن شروط املنافسة، مثل

                                                           
، صندوق النقد الدويل، الورقات دليل احصاءات التجارة الدولية في الخدماتادارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية شعبة االحصاءات،  . 1

 .06، ص2002 ،86ّ االحصائية، العدد
املنظمة العربية للتنمية االدارية، جامعة  ،االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات وعالقتها بقطاع النقل في الدول العربيةعبد القادر فتحي الشني، . 2

 .99ص، 2003،العربية الدول
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التقاعد العامة، واخلدمات املالية األخرى تديرها املؤسسات العامة احلكومية حلساب، أو بضمان احلكومة، أو 
 1.باستخدام املصادر املالية للحكومة

 جتارة قيام أساس لتفسري صاحلة غري السلع يف الدولية التجارة لتفسري املعروفة النظريات ميكن االشارة إىل ان
 2أمهها: لعل أسباب عدة إىل الرأي وترجع صحة هذا اخلدمات،

  ) تفرتض سهولة انتقال السلع، ومل تضع يف اعتبارها انتقال املستهلكدفيد ريكاردوإن نظرية امليزة النسبية ( 
  اعتمدت نظرية امليزة النسبية على مامتلكه الدولة يف وقت حمدد من وفرة يف عناصر االنتاج اال ان التجارة يف

 ؛ اخلدمات يرتتب عليها حركة يف عناصر االنتاج ( العمل او راس املال)
  قد ترجع امليزة النسبية يف جتارة اخلدمات إىل وجود املعرفة الفنية املتخصصة اليت قد تتوفر لدى دولة دون

 ؛ االخرى
 ختفيض عنه يرتتب الذي األمر احلجم باقتصاديات متتعها بسبب اخلدمات تنتج أن تستطيع الدول بعض 

 التكاليف ومن مث تتمتع مبيزة نسبية.
 القلة مبنافسة إما تتصف أسواق يف تعمل املتقدمة الدول من عدد يف اخلدمات تنتج اليت املنشآت من العديد 

تكلفة االنتاج احلدية لذلك ال ميكن افرتاض  تساوي ال خدماهتا أسعار فإن وبالتايل االحتكارية أو باملنافسة
 ؛ سيادة املنافسةالكاملة يف اسواق بعض اخلدمات

 اخلدمات.  يف التجارة قيام نظرية خاصة بتجارة السلع تفسري أي تستطيع ال السريع التكنولوجي للتطور نظرا
الفرع الثالث: تصنيفات تجارة الخدمات 

تعددت وتنوعت تقسيمات وتصنيفات جتارة اخلدمات باختالف الباحثني، ويف مايلي بعض تلك التصنيفات : 
 )  المعيار القائم على شكل التجارة في الخدمات Renard shelp- تصنيفات ( 1

 3قام هذا االخري بتصنيف التجارة يف اخلدمات إىل ثالث انواع رئيسية:

كاخلدمات البنكية واملهنية وخدمات التوظيف و الفندقة. خدمات متعلقة باالستثمار: أ- 
 مثل خدمات النقل الربي و البحري و اجلوي. ب- خدمات متعلقة بالتجارة:

: مثل االتصاالت الالسلكية والتامني، وخدمات الكمبيوتر والتعليم خدمات متعلقة بالتجارة واالستثمارج- 
واخلدمات الصحية واخلدمات اليت تقدم يف االستشارات الفنية واهلندسية. 

ركز كل منهما على احلاجة إىل قرب كل من ): Gary Sampson &Richard Snap (- تصنيف2

                                                           
، العدد الثاين، 23، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد ف ة العربية في الخدماتر الجاتس وآفاق التجاحسني الفحل، .1

 .123، ص2007
مؤمتر التجارة العربية البينية والتكامل االقتصادي،  اجلامعة  العربي، الوطن في الخدمات تجارة على الجاتس اتفاقية أثر  معربة، احلميد عبد  زهرية..2

 .183-181 ص ص:،2004 سبتمرب 22-20االردنية،  
 

 .115رانيا حممود عبد العزيز،مرجع سابق، ص  ..3
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 1 عارضي وطاليب اخلدمة كطريقة لتصنيف التجارة الدولية، ميكن التمييز بني األشكال التالية:
وهي اخلدمات اليت ال تتطلب انتقال عارضي أو طاليب اخلدمة بني الدول الخدمات المنفصلة أو المنعزلة: - أ

أو كل منهما لآلخر، وإمنا تنتقل األنشطة اخلدمية من خالل وسائل أخرى، ومن أمثلة هذه اخلدمات: خدمات 

النقل الربي والبحري واجلوي، خدمات االستشارات القانونية والطبية واهلندسية واملالية، واليت تتم عن طريق 

االتصاالت السلكية والالسلكية وأجهزة الكمبيوتر، وهو ما يعين أن التقارب املادي غري ضروري، األمر الذي 

 جيعل التجارة الدولية يف مثل هذه اخلدمات تشبه التجارة الدولية يف السلع.

وهي اخلدمات اليت تتطلب انتقال مستهلك أو طالب اخلدمة إىل الخدمات المتمركزة في مواقع عارضيها :- ب

بلد منتجها أو عارضها، ومتثل هذه اخلدمات قطاعا كبريا من أنواع اخلدمات، مثل اخلدمات السياحية، وخدمات 

التعليم واخلدمات الطبية يف اخلارج، وتسهيالت الشحن والتفريغ يف املوانئ واملطارات، ويالحظ يف مجيع هذه 

 األمناط استحالة تقدميها خارج موطنها.

 وهي اخلدمات اليت ينتقل فيها املنتج أو عارض اخلدمة إىل دولة الخدمات المتمركزة في مواقع طالبها: - ج

مستهلك اخلدمة أو طالبها، ومن أمثلة هذه اخلدمات: اخلدمات املالية واملصرفية وخدمات التأمني، ويف الغالب 

تأخذ هذه اخلدمات أشكال االستثمار األجنيب املباشر، مما يتطلب ضرورة انتقال رأس املال يف شكل استثمار 

 أجنيب مباشر، ومثل هذا النوع من اخلدمات يتطلب التقارب املادي بني املتعاملني يف اخلدمات.

 وهي اخلدمات اليت تتطلب  انتقال منتج اخلدمة أو طالبها أو الخدمات المرتبطة وغير المنفصلة:- د

مستهلكها أو عارضها إىل بلد آخر للعمل به، وتقدمي اخلدمة إليه، وقد ينتقل كل من املنتج واملستهلك معا لبلد 

ثالث عند تقدمي وطلب اخلدمة، ومثال على ذلك اخلدمات املالية املقدمة من بنك أجنيب إىل مستهلك أجنيب 

آخر، يف بلد ثالث، وهو ما يُعرف بالتواجد املؤقت لألشخاص الطبيعيني، واملقصود بذلك كما حددته االتفاقية، 

أن ينتقل مقدم اخلدمة سواء كان شخص طبيعي كاخلرباء أو أشخاص معنويني كالعاملني ملؤسسة أو شركة معينة 

إىل بلد عضو آخر للعمل هبا على سبيل التأقيت، ويشرتط يف هذا العمل أن يرتبط بتقدمي اخلدمة. 

 
 
 

                                                           
، 2002، دار النهضة العربية، القاهرة، الجات ومنظمة التجارة العالمية  وتحرير التجارة في الخدمات الماليةصفوت عبد السالم عوض اهللا،  . 1

 .19-18ص ص:
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المطلب الرابع: أهمية قطاع و تجارة الخدمات  
 التأثير المباشر لتجارة الخدمات على االقتصاد  الفرع االول:

يلعب قطاع اخلدمات دورا هاما يف الكثري من االقتصاديات العاملية وخاصة - المساهمة في عملية التوظيف: 1
هذا القطاع فتشري اإلحصائيات العاملية إىل ارتفاع معدل القوة  املتقدمة من خالل حجم العمالة والتوظيف ضمن
، وتدل 1991 إىل 1989 مابني %67 إىل 1965 عام % 41العاملة يف جمال اخلدمات  يف الدول املتقدمة من 

إحصاءات املصرف الدويل  على أن معدل العاملني يف قطاع اخلدمات يف الواليات املتحدة األمريكية خالل عام 
 وتعترب هذه األخرية من 1990من قوهتا العاملة عام  %80وازداد هذا املعدل ليبلغ  %66 يقدر حبوايل 1980

،  تبني أن قطاع اخلدمات الواسع يستأثر بنصف 2016 يف عام ،1أكرب الدول اليت يوجد فيها أكرب قطاع خدمي
) الوظائف يف العامل. ومثلما هو احلال يف النواتج، فإن أمهية اخلدمات أكرب يف االقتصاديات املتقدمة 49%(

كما كان قطاع اخلدمات هو املزود الرئيسي بالوظائف منذ منتصف العقد االول من القرن )، %44 ( بنسبة
كما عرفت .2009 و 2008 الواحد والعشرون،  مبا يف ذلك أثناء االزمة االقتصادية واملالية العاملية خالل الفرتة

زيادة أمهية اخلدمات يف قطاعي االنشاءات والسياحة ويف غريمها من قطاعات االعمال يف  2016-2001 الفرتة
 يف الكلي التوظيف حجم من مئوية كنسبة اخلدمات نصيب التايل يوضح والشكل 2السوق العاملية للوظائف.

. 2015 إىل 2000  من الفرتة خالل العامل  يف االقتصاد

) : مليون نسمة ) (الوحدة2015-2000الفترة ( خالل :مساهمة الخدمات في التوظيف)01رقم ( الشكل
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 .76 صمرجع سابق، فريد كورتل، . 1
،االمم املتحدة ، دور اقتصاد الخدمات والتجارة في الخدمات في التحول الهيكلي والتنمية الشاملة، مؤمتر االمم املتحدة للتجارة والتنمية. 2

 .04 ص ،2018نيورك، 
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من املنحىن نالحظ أن هناك تراجع نسيب طفيف يف حجم التوظيف بالنسبة للقطاع الزراعي، يف حني أن هناك 
زيادة مستمرة يف حجم التوظيف بالنسبة لقطاعي الصناعة واخلدمات، حبيث ميثل قطاع اخلدمات حصة االكرب يف 

مليون وظيفة، يف حني أن 582بزيادة تقدر بـ  2015 إىل 2000حجم التوظيف الذي ارتفع بنسبة معتربة ما بني 
مليون وظيفة، أما قطاع الزراعة فقد تراجع خالل نفس الفرتة  194القطاع الصناعي قد شهد تطور بزيادة قدرها 

 1مليون وظيفة.184ب 
زادت مسامهة قطاع اخلدمات يف - مساهمة قطاع الخدمات في تكوين الناتج الوطني االجمالي: 2

، زادت حصة قطاع اخلدمات يف الناتج احمللي االمجايل 2015- 1980االقتصادات على مر الزمن. ففي الفرتة 
 لدى االقتصادات املتقدمة ومن %76 إىل 61لدى مجيع فئات الدخل املختلفة؛ حبيث كانت هناك زيادة مابني 

لدى االقتصادات النامية. فاخلدمات أصبحت منتشرة على نطاق واسع يف مجيع املناطق النامية، مبا  %55 إىل 42
يف ذلك لدى البلدان أقل منوا. والزيادة يف نواتج اخلدمات يف هذه الفرتة تعزى إىل حد كبري إىل تراجع النواتج 

االقتصادية يف االقتصاديات املتقدمة وإىل تراجع النواتج الزراعية يف االقتصاديات النامية. وقد ينظر إىل ذلك على 
والشكل املوايل يوضح نصيب اخلدمات يف الناتج الوطين  2أنه يعكس شكلني منفصلني من التحول اهليكلي.

 االمجايل يف بعض الدول املتقدمة والنامية.
  الدول بعض في اإلجمالي المحلي الناتج في الخدمات :مساهمة )02الشكل رقم  (           

 

Source: UNICTAD, Handbook of statistics 2016, United Nations, New York and 
Geneva,2016 ,pp: 355-369.                                                                        

                                                           
1 . Bureau international du Travail, opo.cit, p107. 

 .02، صمرجع سابق مؤمتر االمم املتحدة للتجارة والتنمية، . 2
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يف  قطاع اخلدمات ميثل أكرب مساهم يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل يتبني أن )03(من خالل الشكل رقم 
، يف حني كانت مسامهة القطاع الصناعي يف حدود  %78.4 بنسبة 2016الواليات املتحدة األمريكية سنة 

 بالنسبة للقطاع الزراعي، أما يف اهلند، كدولة نامية فكانت مسامهة قطاع اخلدمات متثل %1.3وأخريا ، 20.3%
 كمسامهة للقطاع الزراعي، أما يف %18.3 ، وبقيت %24.7، أما القطاع الصناعي فقد مثل ما نسبته 57%

 %0.6، %56.5، %42.9اإلمارات العربية املتحدة كمثال للدول العربية، فقد كانت هذه النسب على التوايل: 

 .من الناتج احمللي اإلمجايل
: أعترب قطاع اخلدمات منذ عقود أنه قطاع مساهمة قطاع الخدمات في االستثمارات وكثافة رأس المال -3

يفتقر إىل كثافة رأس املال ويتسم باستثمار حمدود، على عكس الصناعة، واليت أعتربت حمرك اإلستثمارات. خالل 
الثمانينات، ويف الواليات املتحدة االمريكية، كوتشر ومارك من بني األوائل ممن أعادو النظر يف فرضية كثافة رأس 

 نشاط من األنشطة اإلقتصادية حسب كثافة رأس املال ( 145املال املنخفضة يف اخلدمات، وقد قاما بتصنيف 
 من %30رأس املال لكل ساعة عمل ) برتتيب تنازيل وتبني أنه ال يوجد أي نشاط خدمي ينتمي إىل فئة 

األنشطة اليت ترتب يف املراتب األخرية، كما أن العديد من األنشطة اخلدمية من بينها النقل ظهرت من بني 
 1 نشاط ذو كثافة أعلى يف رأس املال هي أنشطة ختص اخلدمات.30أن مايقرب من نصف  كما، 10%

التأثير غير المباشر لتجارة الخدمات على االقتصاد الفرع الثاني: 
تظهر أمهية قطاع اخلدمات من خالل الدور الذي تلعبه اخلدمات داخل - الدور الوسيطي لقطاع الخدمات: 1

 2املستويات التنظيمية واإلنتاجية املختلفة يف املؤسسة، وميكن إبراز هذه األمهية من خالل النقاط التالية:
 املرحلة اخللفية اليت تسبق والصناعة ويفيستطيع قطاع اخلدمات توفري مدخالت اإلنتاج املادي يف قطاع الزراعة  - 

؛ املنتجاتعملية االنتاج مثال ذلك دراسات اجلدوى، البحوث املتعلقة بالسوق، تصميم 
 ؛ يف مرحلة اإلنتاج بالنسبة للسلع ، مثال ذلك مراقبة اجلدوى وتأجري املعدات- 
 والشؤون ، مثال ذلك احملاسبة وإدارة شؤون العاملني،يف مرحلة اإلنتاج املوازي بالنسبة لتشغيل الشركات-  

 ؛القانونية
يف العملية االنتاجية، وهذا ما ميكن  تشري بعض الدراسات إىل تباين يف املسامهة النسبية لبعض االنشطة اخلدمية

متثيله يف الشكل التايل: 
 

 
 
 

                                                           
 .90 ص، مرجع سابقبوصاحل سفيان، بوثلجة عبد الناصر، . 1
 . 48 ص ،2007، املكتب العريب للمعارف،القاهرة،1،  ط تفعيل التسويق المصرفي لمواجهة آثار الجاتسسامي امحد مراد،  .2
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 حصة انشطة الخدمات في مراحل عملية االنتاج):  03( الشكل رقم                   

دور اقتصاد الخدمات والتجارة في الخدمات في التحول الهيكلي والتنمية ، مؤمتر االمم املتحدة للتجارة والتنميةالمرجع: 
 .11، ص 2018، االمم املتحدة ، نيورك، الشاملة

مثال ذلك اإلعالن التسويقي         كما تلعب اخلدمات دورا اليقل امهية يف الروابط األمامية لعمليات االنتاج، 
 حيث أصبحت روابط التغذية املرتدة بني اخلدمات يف خمتلف هذه املراحل مبثابة سبيل يؤدي إىل ؛والنقل والتوزيع

كما تدخل اخلدمات يف االروابط  ،حتقيق القدرة على املنافسة إذ أ�ا تضمن قبول املنتجات وزيادة املبيعات
 االمامية لكثري من الصناعات

) أدلة على أن حترير جتارة Mattooيقدم ماتو (- تحرير تجارة الخدمات واهداف التنمية المستدامة: 2
اخلدمات أقوى تأثريا على النمو االقتصادي من حترير جتارة السلع ( املتحررة نسبيا أصال ). ويعود ذلك إىل سهولة 
حركة عوامل االنتاج ( رأس املال / اليد العاملة ) يف جتارة اخلدمات، وهي ميزة ينفرد هبا هذا القطاع، كما أن حترير 

جتارة اخلدمات كثريا ما يتضمن جلب استثمارات أجنبية مباشرة ونقل التكنولوجيا ذات الصلة. وباالضافة إىل 
ذلك، قد تؤدي التجارة يف اخلدمات التعليمية دورا رئيسيا يف حتقيق اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ( 
التعليم اجليد )، إذ تضمن زيادة فرض حصول االشخاص على تعليم أفضل نوعية وأقل تكلفة. ومن شأن ذلك 
أن يؤثر إجيابيا على أهداف التنمية املستدامة األخرى. كذلك قد يقوم االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات 
بدور بارز يف وضع السياسات واألطر االدارية املناسبة لتعزيز جهود فتح االسواق دعما هلدف التنمية املستدامة 

سابق الذكر ( اهلدف الرابع). باالضافة إىل ذلك، باتت قضايا املساواة بني اجلنسني والبطالة والعمل على مواجهة 
التغيري املناخي يف عداد اجملاالت امللحة اليت يتعني إحراز تقدم فيها. وتساهم التجارة يف اخلدمات يف ختفيف بعض 

هذه الضغوط، وتيسري توزيع التكنولوجيا املراعية للبيئة. كما قد تساهم يف تدعيم متكني املرأة، إذ أ�ا قد توسع 
 1اخلدمات اليت هتيمن عليها النساء يف كثري من البلدان، مبا فيها العربية.
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المبحث الثاني:ماهية تحرير تجارة الخدمات 
رغم امهية جتارة اخلدمات إال ا�ا مل تكن مشمولة بأحكام إتفاقية دولية متعددة االطراف، وكانت كل املعامالت 
الدولية تتم يف اطار إتفاقيات جتارية باختالف أشكاهلا، انطالقا من اتفاقيات التجارية التفضيلية أو مناطق جتارة 

حرة أو غريها من االشكال. ومع تزايد حجم التجارة يف اخلدمات على املستوى الدويل توسع نطاقها طالبت 
الدول املتقدمة، على رأسها الواليات املتحدة االمريكية بإدراجها يف إطار اتفاقية دولية متعددة االطراف، وهذا 

باالتفاقية العامة للتعريفات  كبديل 1995مامتخضت عنه اجلوالت املتعددة بانشاء املنظمة العاملية للتجارة يف سنة 
و التجارة (اجلات)، واليت تضمنت جمموعة من االتفاقيات، مبا يف ذلك االتفاقية اخلاصة باخلدمات، واليت تسمى 

 ".  GATSباالتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات "
المطلب االول: مفهوم عملية التحرير  

الفرع االول: تعريف تحرير تجارة الخدمات 
 اخلدمات دخول موردي فرص توسع اليت اإلجراءات إختاذ عملية إىل ينصرف للخدمات الدولية التجارة حترير إن 

 الوقت تواجد يعين  يف نفس وهذا احملليني، املوردين مواجهة يف اجتاههم التحيز تقلل أو احمللية للسوق األجنبية
األسواق  هذه موردي يفضل حتيز وجود دون األجنبية، لألسواق النفاذ يف احملليني حرية أيضا حيث االجتاهني

اخلارج مرهونا بامليزات التنافسية  أو الداخل يف سواء السوق حجم من حصة على احلصول يف األصل ويبقى
 1مبوردي اخلدمات على اختالف جنسياهتم أو مواطن تسجيلهم.

 كل على متعددة األطراف الدولية التجارة آليات تطبيق يتم أنْ  اخلدمات، يف الدولية التجارة بتحرير   كما يقصد 
 املفاوضات يف العمل أن اقتصر اآلليات واالتفاقيات، بعد لنفس معا خيضعان واخلدمات؛ حبيث السلع جتارة من

 وصول لتسهيل الالزمة اإلجراءات خالل اختاذ من يتم اخلدمات جتارة حترير وكان السلع، جتارة على السابقة
  2احملليني. املوردين و بني بينهم التمييز وخفض مستوى احمللية، األسواق إىل األجانب اخلدمات موردي

وبالتايل فان حترير جتارة اخلدمات يعمد إىل فتح اجملال لدخول ملوردي اخلدمات األجانب للسوق احمللية ومتكني 
املقيمني احملليني من القيام مبعامالت مع العامل اخلارجي من جهة و إخضاع اخلدمات آلليات التجارة الدولية 
متعددة االطراف مع األخذ بعني االعتبار لطبيعتها غري املنظورة باحلد من القيود التنظيمية على إعتبار أ�ا ال 

ختضع للقيود الكمية. 
الفرع األول: مبررات تحرير تجارة الخدمات 

 3اخلدمات نذكر منها: جتارة حترير على حتفز اليت املربرات من جمموعة توجد

                                                           
 .37، ص مرجع سابق وصاف عتيقة، . 1

 
 .252 ص،2009-2008، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدولية حممد صفوت قابل، . 2
 .44-43:، ص صمرجع سابقوصاف عتيقة، . 3



 الفصل االول:االطار النظري لتحرير تجارة الخدمات المالية

 
 

21 

 اخلدمات وتوفر االقتصادي، للنجاح مسبق شرط للخدمات الفعالة التحتية البنية تعترب- األداء االقتصادي: 1
 جلميع مهمة إسرتاتيجية مدخالت واملواصالت، والتأمني، والبنوك، والالسلكية، السلكية مثل االتصاالت

 النمو فاعلية يضر مبا الدور هذا يف تتفوق أن املستبعد فمن املنافسة حافز وبدون. واخلدمات القطاعات: السلع
 .اخلدمات لتزويد ومفتوحة شفافة بيئة على تعتمد احلكومات من ة متزايد أعداد فأن وهكذا االقتصادي العام،

قوهتم  استغالل على النامية الدول يف املنتجني و املصدرين املتميزة اخلدمات إىل الدخول يساعد- التنمية: 2

 باالستناد أيضا، النامية الدول من عدد استطاعت كما. يبيعو�ا اليت واخلدمات السلع عن النظر بغض التنافسية

 والرعاية الربامج تطوير إىل البناء و السياحة من – الدولية اخلدمات أسواق يف التقدم واخلربة األجنيب إىل االستثمار

 .التنمية اسرتاتيجيات من للعديد أساسيا عنصرا اخلدمات حترير أصبح  حىت. الصحية

 والالسلكية السلكية االتصاالت يف وليس اخلدمات، من العديد يف قوي دليل :هناك- إدخارات المستهلك3

 هذه مثل وتعمل للمستهلكني، أوسع تشكيلة و ، أفضل وجودة أكثر، منخفضة أسعارا يوفر التحرير فقط، بأن

 هلذ. األخرى املنتجات من العديد اإلمداد شروط حتسني يساعد كما االقتصادي، النظام من خالل تباعاً  الفوائد

 يتفق ذلك فأن احمللية، املكاملات تكلفة املثال سبيل على التجارة، حترير أثناء األسعار ارتفعت بعض ذا إ حىت ا

 .وزيادة اجلودة السعر اخنفاض مع

ضمانا قانونيا  العاملية التجارة منظمة مظلة حتت اخلدمات جتارة حترير باتفاقية الدولة التزامات تعد : الشفافية -4
 يف حصة ميلك من كل يعطي وهذا. املستقرة الظروف حتت خدمتهم بتزود األجنبية للشركات يسمح ملزما

 قادرين يصبحواا حىت. اللعبة قواعد عن واضحة فكرة واملستخدمون والعمال، واملستثمرون، سواء املنتجون، القطاع
 .األجل طويل االستثمار يشجع الذي األمر أكرب، بقناعة التخطيط للمستقبل على

زوال  يسبب فهو املدخرات، تعبئة فعالية وتقوية املايل احمليط يف التنافس زيادة بغرض عموما املايل التحرير يتبىن -5
 أماكن يف تقع اليت األسواق من العديد يف للعمل املاليني الوسطاء أمام اآلفاق تنفتح حيث فعالية، األقل األطراف

مالية عديدة، وحيث خيلق الدمج املايل تداخال عضويا بني خمتلف انواع املؤسسات املالية ( البنوك، شركات 
التامني، بيوت ومؤسسات اصدار الصكوك..)، كل ذلك يتطلب اكساب مرونة لقواعد تنظيم القطاع؛ حبيث 

التعيق  انطالق املؤسسات االئئتمانية. 
 حجم االستثمارات نظرا ألكرب جذب يف يساعد قد اإلقليمية األسواق اتساع إن  :توسع السوق االقليمية-6

جتزئة  يف اخلدمات جتارة حترير يساهم كما احلساسة، القطاعات بعض يف املعامالت تكاليف وخفض السوق

التكنولوجية ( يف ساليل القيمة العاملية ).  الثورة بعد خمتلفة يف مواقع هبا القيام ميكن اليت املهام االنتاج إىل
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 األجنيب االستثمار تشجيع على العاملية التجارة منظمة يف اخلدمات التزامات تساعد : نقل التكنولوجيا- 7
 بطرق أوسع اقتصاد ضمن تنسكب اليت اجلديدة وتقنياته مبهاراته املباشر األجنيب االستثمار هذا ويساهم املباشر
الشركة.  يرتكون عندما بنشرها ويقومون اجلديدة، املهارات احملليون املوظفون يتعلم حيث. خمتلفة

 1باالضافة إىل جمموعة  اخرى من االسباب اليت ميكن ذكرها يف النقاط التالية:
 ؛وجود بعض التشوهات يف بعض االسواق 
  القيود املتعددة اليت ختضع هلا جتارة اخلدمات وما يغلب عليها من نزعة محائية يف معظم دول العامل مما يشكل

 ؛عائقا على منو العالقات االقتصادية الدولية
 ؛االعرتاف املتزايد باالمهية املتزايدة للتجارة يف اخلدمات واثرها على التجارة الدولية ومنو االقتصاد العاملي 
  الرغبة يف اقامة نظام متعدد االطراف لتجارة اخلدمات هبدف التوسع يف هذه التجارة يف اطار من الشفافية

 ؛والتحرير كوسيلة لتحفيز النمو االقتصادي جلميع االطراف
  الرغبة يف زيادة مشاركة الدول النامية يف جتارة اخلدمات وزيادة صادراهتا اخلدمية من خالل  تعزيز  قدراهتا

  ؛الداخلية وامكانياهتا التنافسية وكفائتها يف حترير جتارة اخلدمات
  االعرتاف املتبادل حبق االعضاء يف سن القوانني اخلاصة بتوريد اخلدمات ووضع انظمة جديدة بشا�ا من اجل

حتقيق اهداف السياسة الوطنية 
   .االقرار حباجة الدول النامية يف ممارسة هذا احلق نظرا الحتياجاهتا التنموية

الفرع الثاني: معوقات تحرير تجارة الخدمات 
املعامالت الدولية يف اخلدمات مقيدة مبجموعة من العوائق أو القيود املراقبة لتدفقاهتا ، خاصة تلك املتعلقة بتدفق 

االستثمار األجنيب  املباشر وحركة األفراد لتقدمي اخلدمة، تلك العوائق مت وضعها رمبا إما بتضييق دخول عارضي 

اخلدمات، سواء كانوا حمليني  أو أجانب. وتنقسم هذه العوائق إىل: 

 هذه وتعترب هذه العوائق مشرتكة سواء على مستوى الدول املتقدمة أو الدول النامية وترجع العوائق طبيعية:- 1

 واملستهلك املنتج بني املباشرة إىل املواجهة وحتتاج للتخزين، قابلة غري اخلدمة تكون فقد اخلدمة، طبيعة إىل العوائق

 أو اخلدمة جودة من التحقق يف املستهلك على هناك صعوبة جيعل مما املعاملة، تتم لكي نفسه املكان يف

 من العالقة جمموعة هذه وجود مينع ولكن واملستهلك، املنتج وثيقة بني عالقة وجود يتطلب وهذا صالحيتها،

                                                           
، دار وسام للطباعة والنشر، بريوت، 1، طالحسابات والخدمات المصرفية الحديثة دراسة نظرية وتطبيقيةصالح الدين حسن السيسي،  . 1

. 164 ص ،1998
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 جنده وهذا بالسلع، مقارنة العالقة هذه إمتام على قادرة غري جيعلها مما الثقافية واللغوية، الفروق أو العوامل

 1املباشر. األجنيب االستثمار يف ملحوظا

ان العوائق املتعلقة بتوريد اخلدمات التجارةي واملرتبطة بالقطاع اخلدمايت او عوائق مرتبطة بالتنظيم القطاعي:  -2

 باالحرى بالتنظيم القطاعي متنوعة وخمتلفة، وفيما يلي اهم هذه العوائق:

 اخلدمات يف التجارة عن السلع يف التجارة طبيعة ختتلفالخدمات:  في التجارة عن المسؤولة الجهات أ-تعدد

 السلع مجيع هلا ختضع السلع، يف للتجارة التجارية السياسة عن إدارية مسؤولة جهة وجود جلهة جوهريًا اختالفًا

 اخلدمات، يف التجارة قطاع يف وأما .التجارية السياسة تنفيذ مراقبة إنتاجها، وتستطيع جهات تعددت مهما

 وضع يف اجلهات تلك لدى املتوفرة اإلمكانيات وختتلف اخلدمات، يف عن التجارة املسؤولة اجلهات فتتعدد

 :رئيسية فئات ثالث يف اجلهات هذه  وتقع.تنفيذها ومراقبة السياسات

 قطاع ففي .اخلدمات قطاعات بعض اإلشراف على مركزية جهة تتوىل :الحكومية القطاعية الجهات 

 فروع أو جديدة مصارف فتح على فيها املوافقة مبا املالية، السياسة املركزي البنك يضع املالية، اخلدمات

 إدارية هيئة توجد حيث التأمني، قطاع إىل األمر بالنسبة وكذلك .املالية السياسة تنفيذ ويراقب قائمة، ملصارف

 وفًقا حكومية، شبه أو حكومية اهليئة تكون وقد.عليها والرقابة التأمني سياسات لوضع املركزية اجلهة هي

 دولة كل يف اإلداري للتنظيم

 وإما النقابات إما املهنية اخلدمات يف العمل تنظيم تتوىل ما غالًبا :شبه الحكومية القطاعية الجهات 
 التنظيمية القواعد وتتضمن .معها التعاون أو املختصة احلكومية بعض اجلهات بإشراف وذلك االحتادات،
 وكذلك وأخرى، مهنة بني واملختلفة والتطبيقية النظرية الناحيتني من يف املهنة العمل مؤهالت املهنية للخدمات

 .املهنة ملمارسة التنظيمية اللوائح
 مجعية  أو احتاد التنظيمية اللوائح هذه يضع قد القطاعات، بعض يف :األهلية الجمعيات أو االتحادات

عليها  يشرف أن ميكن اليت السياحي أو الربي أو الداخلي النقل خدمات إىل بالنسبة احلال هو كما أهلية،
 مهين. جتمع خالل من فيها العاملون

 قواعد أو السياسات وضع تتوىل مركزية أية جهة إىل اخلدمات بعض ختضع ال قد :مختصة هيئة وجود عدم -ب

 وتلك املعلومات تكنولوجيا خدمات مثل تتسم باحلداثة، اليت اخلدمات على خاصة ذلك وينطبق .املهنة ممارسة

 أمام حتديًا اخلدمات جمال يف واإلقليمية األطراف املتعددة االتفاقات تعدد أصبح منها؛ حبيث قد املتفرعة

 القطاعات يف األعمال لرجال جتمعات إنشاء يستدعي مما واإلقليمية، الدولية االلتزامات املفاوضات وحتديد
                                                           

 .14 ،ص 2008األردن، عمان، للنشر، أسامة دار ،1،طالدولي االقتصاد حرب، أبو  عثمان. 1
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زيادة  على والعمل عامة، بصفة التجارية اخلدمات قطاع تنمية تتوىل حكومية جهة وحتديد اخلدماتية املختلفة،

  .اخلدمات قطاع يف الوطنية الصادرات

 عن معلومات على احلصول يف يرغب الذي األعمال رجل إنالخدمات:  في التجارة عمل آليات -تعقيدج
 قد الوطنية، املعاملة يف واالختالف التوافق مدى وعن السوق، إىل شروط الدخول وعن حمددة، خدماتية قطاعات

 شبكة على اجلداول هذه توفر من وبالرغم .املختلفة الدول التزامات على جدول إال احلصول يستطيع ال
 توفري ينبغي الصعوبات، تلك ولتخطي .االختصاص ذوو غري جييدها ال سهلة وقد ليست فقراءهتا االنرتنت،
 عن وافية فكرة أخذ معني قطاع يف األعمال لرجال ميكن حبيث القطاعات؛ ومصنفة حسب مبسطة معلومات
 قرارات اختاذ هبدف سوق كل يف هبا املعمول الشروط وعن األسواق إىل اخلدمات الوطنية تصدير إمكانية
 من والتخفيف احملررة، القطاعات بزيادة للمطالبة املختصة احلكومية اجلهة مع اجملدي التفاعل ومن .مستنرية
 يف بالتجارة للمهتمني تدريبية دورات عقد يف البحث كذلك وميكن .مستقبلية مفاوضات القائمة نتيجة الشروط

 1 .اخلدمات

 ةإن املعامالت العاملية يف اخلدمات مقيدة مبجموعة خمتلفة من العوائق التنظيميالمحلية:  والقوانين - القواعدد
وباألخص القيود على االستثمار األجنيب املباشر وكذلك حركة األفراد املقدمني للخدمات، هذه القيود مت 

تصميمها رمبا للحد من دخول مقدمي اخلدمات، سواء أكانوا حمليني أو أجانب، وبالفعل فبالنظر إىل احلجم 
الكبري للقيود على جتارة اخلدمات ، فان الدخل والرفاهية املوافق لتخفيض هذه القيود من خالل عملية التحرير 

 مت التمييز بني أربع أنواع من  (Stern )من خالل تقسيم  ستارن   2سوف يتعدى ما يتم حتريره يف جتارة السلع.
 3القيود :
  قيود كمية أو حظر تقدمي أو عرض خدمات من طرف مقيمني أجانب؛ 
  استعمال مقاييس سعرية من خالل فرض رسوم على الصفقات التجارية للمتعاملني األجانب أو من خالل

 تكاليف إضافية على العمليات التنظيمية؛
 متطلبات إضافية يف الرتاخيص والشهادات بصفة خاصة على مقدمي اخلدمات التجارية أو املهنية؛ 
  قيود على الدخول يف عمليات التوزيع ( التجزئة)، وشبكات االتصاالت، هذا النوع من العوائق ينتج من

 غياب معايري املنافسة الوطنية.

                                                           
، االمم املتحدة، للتنمية الدوحة برنامج إطار في الخدمات في التجارة حول المفاوضات ،آسيا االسكوا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة . 1

 .20 ص ،2011نويورك،
2 . Olivier Cataneo,Michael Engman, Assessing the potencial of service trade in developing countries,An 
overview, New Trends and Opportunities for Developing Countries,the World Bank Washington 
D.C ,2010,p13. 
3 . Alexander Lehmann ,Natalia T.Tamiriza ,and Jaroslaw Wieczorek ,International Trade in Services : 
Implication of IMF , IMF Policy Discussion Paper , PDP/03/6, International Monetary Fund , 2003,p6. 
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 تنفيذ لتقييم هامة أداة اإلحصاءات تعترب الخدمات : في بالتجارة المتصلة اإلحصاءات -  غيابه
 ّصنفت و كبريًا؛ تطورًا اإلحصاءات شهدت يف السلع، التجارة حالة ويف .والثنائية واإلقليمية الدولية االتفاقات

 .اجلغرافية وجهتها ذلك يف مبا العوامل، من عدد حسب
 تلك املتصلة حتسني وجرى الفنية، العيوب من جمموعة من اإلحصاءات هذه لتصحيح دولية قواعد وضعت كما

 التوريد بأساليب اخلدمات، انتقال طبيعة تفرض  وباملقابل،.املسائل من وغريها احلساب، وطرق الصرف، بأسعار
 واالجتاهات األنواع املختلفة اخلدمات تدفق بتفاصيل لإلملام نظام إحصائي إنشاء أمام فنية صعوبات األربعة،

 الثالث التوريد بأسلوب النشاط ممارسة حالة يف واألجنبية الوطنية بني اخلدمات التداخل ضوء يف وذلك اجلغرافية،
 دولية منظمات عدة حاولت عامة مشكلة اخلدمات يف التجارة تطوير إحصاءات ويعترب .التأسيس حق

 التجارة مؤمتر فيه يشارك اخلدمات يف التجارة بإحصاءات يعىن دويل عمل أنشئ فريق الصدد، هذا ويف .مواجهتها
 إحصاءات وتعتمد .املتحدة األمم يف اإلحصاء وشعبة الدويل النقد وصندوق التجارة العاملية ومنظمة والتنمية
 وعلى والتفصيلي، الدقيق التصنيف ينقصها اليت املدفوعات، ميزان إحصاءات على اخلدمات حالًيا يف التجارة

 التجارة إلحصاءات األساسي املصدر اإلحصاءات هذه تعترب ذلك، من وبالرغم .للخدمات االجتاهات اجلغرافية
يف  التجارة بشأن العام االتفاق أغراض خدمة هبدف الدولية اللجنة جلهود نتيجة تطويرها وميكن يف اخلدمات،

 .اخلدمات يف التجارة إحصاءات بنوعية لالرتقاء والوطنية واإلقليمية الدولية اجلهود تكثيف وجيب .اخلدمات
 تنظيمها حيث من أطوارها األوىل يف تعترب التجارة هذه زالت ما األعمال:  رجال تجمعات ضعف- و

 أساًسا يرجع ما وهو هلا، والقطاعية الراعية العامة األعمال رجال تنظيمات ضعف حيث من وأيًضا وقواعدها،

 أم عامة كانت سواء األعمال، رجال جتمعات وتؤدي.الصادرات وبتنمية التجارة من النوع هبذا االهتمام حلداثة

 بصفة اخلدمات قطاع يف األعمال لرجال املشرتكة املصاحل رعاية إ�ا تتوىل إذ املتقدمة، الدول يف هاًما دورًا قطاعية،

 التجارة تنمية أمام عائًقا تعترب اليت والتشريعية اإلدارية املشاكل حتديد يف القرارات احلكومية صانعي وتساعد عامة؛

 أجل من والدولية اإلقليمية املفاوضات يف األعمال رجال مطالب حتديد يف وتسهم حملًيا ودولًيا؛ اخلدمات يف

 مثل حمددة، بقطاعات املتصلة املسائل مبختلف القطاعات التجمعات وهتتم .اخلارجية إىل األسواق النفاذ زيادة

 والتجمعات التجمعات هذه بني التنسيق وجيري .احلصر ال املثال سبيل على والتأمني، الربي السياحة والنقل

 جتمعات رجال إقامة لتشجيع املالئم املناخ هتيئة وينبغي .وأمشل أوسع بصفة اخلدمات يف بالتجارة هتتم العامة اليت

 1لذلك. الالزمة والقوانني التشريعات سن مثل والقطاعية، العامة األعمال

 

 
                                                           

 .20 ، صمرجع سابق  آسيا االسكوا، لغريب واالجتماعية االقتصادية للجنة ا. 1
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 المطلب الثاني: تحرير تجارة الخدمات في االطار االقليمي 
 الفرع االول: تعريف االتفاقيات االقليمية

تعرف اتفاقيات التجارة االقليمية با�ا أي اتفاقية تتضمن تعريفات أقل من تلك املطبقة على الدولة االكثر 
االتفاقيات االقليمية على أ�ا املبادرات اليت تتخذها احلكومات يف منطقة ما لتحرير  كما ينظر إىل 1رعاية.

وتسهيل التجارة مع بعض الدول على الصعيد االقليمي، سواء من خالل إقامة مناطق حرة للتجارة أو إحتادات 
 2مجركية أو غريها من أشكال التنسيق والتكامل التجاري واالقتصاد االقليمي.

عمق  مدى خيتلف احلرة، التجارة ممارسة إىل هتدف اقتصادية مبادرات هي اإلقليمية التجارية االتفاقيات
تشمل  اجلمركية، بينما التفضيالت من حمدوداً  جماالً  بعضها يغطي حيث ألخرى اتفاقية من االتفاقيات اإلقليمية

 االتفاقيات تعد مل حيث التجارية التشريعات أنظمة من واسعاً  طيفاً  وتتضمن بكثري وامشل أوسع جماالً  األخرى
 الصحية املعايري مثل تعقيداً  أكثر مواضيع تشمل بل فقط اجلمركية فةيالتعر ختفيض على تقتصر املربمة حديثاً 

 3التجارية. واملعونات والبيئة اجلمركية غري الفنية والعوائق واملقاييس
 واالستثمار، وسياسة اخلدمات، تشمل واليت احلدود وراء املتخذة التدابري اإلقليمية التجارة تتناول اتفاقات

 4والعمالة. احلكومية، واملعايري،والعمل، واملشرتيات الفكرية، امللكية وحقوق األموال، رؤوس وحركة املنافسة،
ومن مث فان االتفاقيات االقليمية تشري إىل مبادرات جتارية تتضمن تعريفات أقل من تلك املطبقة على الدولة 

األكثر رعاية، حتتلف أشكاهلا وتتنوع من اتفاقيات جتارة تفضيلية كأبسط شكل لتصل إىل االحتاد النقدي 
واالقتصادي كأعلى مستوى، ويرتبط هذا التنوع باختالف درجات القيود املطبقة اليت تشمل درجة التعريفات 

 اجلمركية، حرية إنتقال االشخاص أو رؤوس االموال وغريها من القيود . 
هناك أربع مستويات للتكامل االقتصادي طبقا ملستويات حترير التجارة والسياسات املتبعة، وذلك على النحو 

التايل: 
الدول من  تعترب أضعف أشكال التكامل اإلقليمي، حيث متيز بعض ):PTA ( التجارة التفضيلية-اتفاقيات1 

خالل فرض تعريفة مجركية أقل على الواردات منها، من دون إزالة التعريفة، وهذه املعاملة مرفوضة طبقاً ملبدأ الدولة 
 األويل بالرعاية أحد املبادئ الرئيسية ملنظمة التجارة العاملية.

تتشكل هذه املنطقة عندما يتفق عدد من الدول على  :)Free Trade Area( منطقة التجارة الحرة- 2
إسقاط التعريفة فيما بينهم مع احتفاظهم هبا جتاه العامل اخلارجي، ونظراً الختالف التعريفة اجلمركية من دولة 

                                                           
1 .Alica Dicaprio, Regional Trade agreements , integration and development, UNCTAD Research Paper n01, 
2017, p03. 

 مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات شهادة املاجستري، االتفاقات التجارية االقليمية على ضوء قواعد منظمة التجارة العالمية،بن هدي أمال،  . 2
 .16 ص ،2012/2013، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران

 .3 ص ،2008،، سوريااالتفاقيات التجارية االقليمية، المركز الوطني للسياسات الزراعيةحممد البيبلي، .  3
 .09، ص2014، ، جنيفوالمؤسسية التنظيمية التحدِّيات :والتنمية والخدمات التجارة. االونكتاد،  4



 الفصل االول:االطار النظري لتحرير تجارة الخدمات المالية

 
 

27 

ألخرى جتاه العامل اخلارجي فإن دول منطقة التجارة احلرة تتبع "قواعد املنشأ"، حيث متنع هذه القواعد استرياد 
السلع إىل داخل املنطقة من قبل الدولة العضو مبنطقة التجارة احلرة ذات التعريف األقل مث إعادة تصديرها 

ومن أمثلة هذا املستوى من التكامل االقليمي: منطقة التجارة احلرة بني دول  1لدولة ذات تعريفة مجركية أعلى.
 ؛)، وتضم ثالث دول وهي الواليات املتحدة االمريكية، وكندا واملكسيك NEFTAامريكا الشمالية ( 

  دولة عربية.17ومنطقة التجارة احلرة العربية  الكربى وتضم 
): هو صورة أرقى من منطقة التجارة احلرة؛ حيث يتم إلغاء التعريفة Customs Union (االتحاد الجمركي- 3

اجلمركية بني الدول االعضاء يف االحتاد وعمل تعريفة موحدة لكل الدول االعضاء يف االحتاد مع العامل اخلارجي، 
 ومن أمثلة ذلك: جملس التعاون اخلليجي العريب.

وتعين إزالة التعريفة جلمركية بني الدول االعضاء فيها، وعمل ): Common Market( السوق المشتركة- 4
تعريفة مجركية موحدة مع العامل اخلارجي، باإلضافة إىل عنصر هام وهو االنتقال احلر لعناصر االنتاج فيما بني 

الدول االعضاء وهو ما يعين إنتقال العمالة واالشخاص بوجه عام ورؤوس االموال، ومن أمثلة ذلك السوق 
املشرتكة لشرق وجنوب افريقيا ( الكوميسا). 

هي أرقى صورة من صور التكامل االقتصادي، فباالضافة ): Economic Union ( االتحاد االقتصادي- 5
إىل إزالة التعريفة اجلمركية بني الدول االعضاء وعمل تعريفة مجركية موحدة واالنتقال احلر لعتناصر االنتاج، يتم 
تنسيق السياسات االقتصادية ( مثل السياسات املالية و السياسات النقدية) لتكون سياسة واحدة، وأبرز مثال 

 2على ذلك االحتاد االوريب.
السابقة يتطلب هذا االحتاد باإلضافة للشروط الواردة يف املراحل  :)Monetary Union( االتحاد النقدي-6

 هيئة نقدية مركزية تصدر عملة موحدة، وتكون من صالحياهتا مسئولية السياسة النقدية للكتلة االقتصادية، إنشاء
وميكن تلخيص ما سبق يف اجلدول التايل:   3وإصدار عملة موحدة هلا.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .8، ص 2009، مارس 81، (الكويت: املعهد العريب للتخطيط، العدد مجلة جسر التنمية، التجارة الخارجية والتكامل االقتصادي االقليميأمحد الكواز،  .1

مقارنة التزامات دول منطقة االسكوا في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات الشراكة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا،  2.
 .6 ص ،2005، االمم املتحدة، نيورك، االوربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حالتا جمهورية مصر العرية والمملكة االردنية الهاشمية

  .9، مرجع سابق، ص التجارة الخارجية والتكامل االقتصادي االقليميأمحد الكواز،  .3
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  ) االشكال المختلفة لالتفاقيات التجارية االقليمية01                الجدول رقم: ( 
منهج التجارة الحرة  االتفاقية

 فيما بين االعصاء

حرية انتقال العمالة  التعريفة الجمركية

 وراس المال

سياسة نقدية ومالية 

 مشتركة

ترنيبات التجارة 

 التفضيلية

انتقائية على بعض السلع  

واخلدمات او تطبق تعريفة 

اقل من تلك اليت تسري 

 عللى بعض االعضاء

 ال توجد ال توجد التوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجد مناطق التجارة الحرة

 يوجد االتحادات الجمركية
يوجد واحيانا توجد سياسة 

 جتارية مشرتكة
 ال يوجد ال يوجد

 ال يوجد يوجد يوجد يوجد االسواق المشتركة

االتحادات النقدية 

 واالقتصادية
 يوجد يوجد يوجد يوجد

  متوفر على املوقع االلكرتوين:،   قضايا اقتصادية: املركز املصري للدراسات االقتصادية،المرجع
http://www.eces.org.eg [06/04/2018] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eces.org.eg/
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الفرع الثاني: أسباب نشوء االتفاقيات االقليمية 
وتربز احلاجة النشاء مثل هذه االتفاقيات إىل معطيات اقتصادية وأخرى غري إقتصادية ( خاصة األسباب 

 1السياسية )، أما االسباب االقتصادية عموما فيمكن إبراز أمهها يف النقاط التالية:
 رصد نوعني االثار اليت ميكن أن  Vinerمن الناحية النظرية، االقتصادي الشهري  زيادة حجم الصادرات: -1

ترتتب على قيام أي إتفاق جتاري بني دولتني أو أكثر ومها : أثر خلق التجارة و أثر حتول التجارة. ويقصد بأثر 
خلق التجارة حلول السلع ذات التكلفة املنخفضة اليت تستوردها دولة عضو من دولة عضو آخر بعد االتفاق حمل 
تلك السلع ذات التكلفة األعلى واليت كان يتم تبادهلا بني نفس الدول قبل االتفاق. أما بالنسبة ألثر حتول التجارة 

فإنه يعين حلول السلع ذات لتكلفة املرتفعة واليت تستوردها دولة عضو من دولة أخرى عضو يف االتفاق ( بعد 
االتفاق ) حمل نفس السلع ذات التكلفة األقل اليت كانت تستوردها الدولة من دولة اخرى غري عضو وذلك قبل 

إبرام االتفاق. وينظر ذائما إىل األثر اخلالق للتجارة على أنه األثر االجيايب لالتفاقات التجارية التفضيلية بينما ينظر 
 إىل االتفاق التحويلي للتجارة باعتباره األثر السليب.

سوف يرتتب على ختفيض الدول االعضاء القيود التجارية إىل إخنفاض - تحسين معدل التبادل التجاري:2
أشعار صادراهتا إىل باقي الدول االعضاء يف االتفاقية مقارنة بأسعار نفس السلع اليت تنتجها الدول غري االعضاء. 

وسوف يؤدي ذلك إىل زيادة حجم السلع اليت تستوردها كل دولة عضو من الدول االخرى االعضاء بينما تقل 
واردات دول االتفاقية من الدول غري االعضاء. وسوف يؤثر ذلك اجيابيا على معدل التبادل التجاري للدول 
االعضاء، اال ان ذلك سوف يتوقف على مرونة الطلب يف كل دولة على صادرات الدول االخرى االعضاء، 

 وكذلك على كفاءة السلع البديلة اليت حتل حمل السلع اليت تنتجها الدول  غري االعضاء.
لتكوين تكتالت اقتصادية اقليمية هو الرغبة يف  من اهم دوافع الدول- زيادة اتساع السوق وخلق المنافسة: 3

زيادة حجم السوق وذلك من أجل تصريف منتجاهتا من السلع واخلدمات، وتكون الدولة يف حاجة شديدة إىل 
)، وحىت لو مل تتسم Economics of scaleمنح أسواق جديدة مىت متيزت صناعتها مبزايا االنتاج الكبري( 

اقتصاديات تلك الدول مبيزة االنتاج الكبري، فإلن إتساع السوق الناتج عن إبرام االتفاق االقليمي  قد يشجع تلك 
 الدول على االجتاه حنو ذلك النوع من االنتاج، ومن شأن ذلكان يؤدي إىل زيادة الكفاءة االنتاجية.

إن تكوين التكتالت االقتصادية من شأنه أن يشجع االستثمار الوطين و األجنيب - تحسين مناخ االستثمار: 4 
على السواء، فتشجيع االستثمارات الوطنية حيدث كنتيجة الخنفاض املتوقع يف تكاليف االنتاج وزيادة املنافسة 

االقتصادية واتساع السوق، ومع هذا يتعني علينا مالحظة أن االتفاقيات التجارية االقليمية ال تؤدي مباشرة إىل 
زيادة االستثمار االجنيب وإمنا هي جمرد حمفز أو مثري لتلك االستثمارات هلذا فإنه جيب تنسيق السياسة االقتصادية 

                                                           
 .2225-2218 ، ص ص:مرجع سابقحممد ابراهيم حممود امحد الشافعي، .  1
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واملالية والنقدية بني الدول االعضاء الظهار حالة من االستقرار االقتصادي والذي ميهد بدوره جلذب االستثمارات 
املختلفة. 

 1( حالة الدول العربية): بالنسبة لتجارة اخلدمات هناك مربرات خاصة
 قواعد أو غياب ضوء يف اإلقليمي املستوى على حتريرها يسهل املهنية واخلدمات اإلنشاءات اخلدمات بعض إن 

 ما تكون وغالباً  املالية)،  اخلدمات أو االتصاالت بقطاع املثال، سبيل على (باملقارنة حتكمها عاملية مواصفات
 حترير مثل وميكن .هلا املنظمة احمللية واإلجراءات والقوانني احلمائية القيود من للعديد خاضعة القطاعات هذه
املهنية  اخلدمات بعض وهناك .التنمية مستويات بينها وتتقارب مشرتكة لغة جتمعها دول بني القطاعات هذه
تراخيص  ملنح املهين والتدريب الشهادات ومعادلة للمواصفات املتبادل االعرتاف خالل من حتريرها ميكن اليت

 .املهنة ممارسة
 داخل املنافسة خالل من الناشئة اخلدمات صناعة دعم على يساعد العريب اإلقليمي املستوى على التحرير إن 

 التواجد يف بالفعل بدأت اليت اخلدمات إىل فباإلضافة .العاملية من أقل مستوى وعلى اإلقليمية حدود السوق
 تكتسب لكي العريب اإلقليمي املستوى على دعمها يتم أن ميكن خدمية أخرى قطاعات هناك املستوى،  على

 جتارة حترير أن غري .والرتفيه الرياضة وخدمات األعمال ذلك خدمات مثال وعاملياً، دولياً  املنافسة على القدرة
 مسبقة تشريعات وإدخال تنظيمية إجراءات اختاذ إىل املقابل حيتاج يف العريب اإلقليمي املستوى على اخلدمات
 يتعلق فيما خاص، (Sunk Cost)يتعني، فإنه بوجه وبالتايل وذلك، املمكنة، السلبية اآلثار لتقليل للتحرير

 أمام مفتوحة تظل حبيث القطاعات؛ هذه وغارقة دعم مرتفعة تكلفة بوجود تتميز اليت اخلدمية بالقطاعات
 مرحلة يف السوق إىل النفاذ مبزايا الشركات احملتكرة للسوق استئثار عدم لضمان املستقبل يف احملتملني املنافسني

 واملرافق االتصاالت قطاعات يف عادة ما يظهر وهو السوق دخول من احملتملني املنافسني منع وحماولة أوىل،
العامة. 

 للتجارة اإلقليمي التحرير من إجيابية أكرب آثار له يكون أن املرجح من اخلدمات يف للتجارة اإلقليمي التحرير إن 
 حوايل أن الدراسات أوضحت حيث اخلدمات؛ هو للسلع االساسي املكون أن األول، لسببني وذلك يف السلع

 اإلقليمي التحرير دعم عن ينتج أن احملتمل من فإنه هلذا، ونتيجة .باخلدمات متصل السلع من إنتاج %30
 .البينية العربية التجارة من أيضا وتزيد السلع تنافسية من تزيد أن ميكنها خدمات فعالة للخدمات العريب

 توقعات وتكون تتسع والعطاء األخذ عملية فإن املفاوضات، اخلدمات يف إدخال عند أنه الثاين: والسبب
 .السلعية التجارة من بكثري أفضل اخلدمات من االستفادة

 
 
 

                                                           
 .216 ص ،2009 ، االمارات العربية املتحدة، التقرير االقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العريب ، . 1
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 الفرع الثالث: اتفاقيات التجارة االقليمية في الخدمات
شهد العامل موجتني من االتفاقيات التجارية االقليمية، كانت أوالمها خالل عقدي اخلمسينات والستينات وكان 

 الذي وضع النواة االوىل للجماعة االقتصادية االوربية واليت أصبحت 1957أكثرهم جناحا هو اتفاق روما عام 
وعرف مطلع التسعينات ترتيبات جتارية  1 أما املوجة الثانية فقد شهدها عقد التسعينات.،فيما بعد االحتاد االوريب

قليلة وحمدودة من حيث النطاق، سواء من حيث القضايا اليت متت تغطيتها أو إلتزامات التحرير املتوخاة؛ حبيث 
تضمنت معظم االتفاقات التجارية االقليمية تغطية حمدودة للتجارة يف السلع مع عدم ذكر التجارة يف اخلدمات، 

)، واتفاقية التجارة االقتصادية الوثيقة بني اسرتاليا EUمع تسجيل ثالث استثناءات ملحوظة- االحتاد االوريب(
 إن CUSTFA.(2)، واتفاقية التجارة احلرة بني كندا والواليات املتحدة االمريكية (ANZCERTAونيزلندا(

  ميكن متثيله من خالل الشكل التايل: ،2018 -1948تطور االتفاقيات التجارية االقليمية خالل الفرتة:
 )2018-1948(  تطور عدد االتفاقيات االقليمية الدولية خالل الفترة ): 04 (الشكل رقم

  

 Source : World Trade Organization( 2018), Regional Trade Agreements, Available 
at:http://rtais,wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx 

 
 78، وهذا يشمل 1998 اتفاقية سارية يف �اية 102ووفقا المانة منظمة التجارة العاملية، فإنه مت االبالغ عن 

 اتفاقية متعلقة بالسلع مربمة مابني 13 من اتفاقية اجلات ) و 24اتفاقية تغطي التجارة يف السلع (مبوجب املادة 
 اتفاقية تغطي التجارة يف اخلدمات مت االخطار هبا مبوجب اتفاقية 11الدول النامية ( مبوجب بند التمكني)، و

 3اجلاتس.
                                                           

، مؤمتر اجلوانب القانونية واالقتصادية ، االتفاقات التجارية االقليمية وتاثيرها على النظام التجاري العالميحممد ابراهيم حممود امحد الشافعي . 1
 .2214 ص,2004التفاقيات منظمة التجارة العاملية،  السعودية،

2 .Sherry Stephenson, Marys Robert, Evaluating the Contributions of Regional Trade Agreements to 
Governance of Service Trade, ADBI Working Pper Series, No.307, 2011, p03. 
3 .Jo-Ann Crawford, Sam Laird, Regional Trade Agreement and the WTO ,CREDIT Research Paper no00/3, 
Nottingham Univesity, 2000, p02. 
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 379 منها اإلقليمية؛ للتجارة اتفاقًا 575 بـ التجارة العاملية منظمة إخطار جرى قد كان ،2013 حىت جويلية
 يف بالتجارة املتعلق العام االتفاق من اخلامسة املادة مبوجب اإلخطار بها جرى اتفاقًا 129 و انفاقا ساريًا
  %60 حنو ضمن اخلدمات تدخل ،1985 عام بها منذ املخطر اإلقليمية اتفاقات التجارة بني ومن اخلدمات،

 ختطر مل النامية وبينما البلدان وضعتها اليت االتفاقات من 55% و املتقدمة البلدان وضعتها اليت من االتفاقات
 احلني ذلك منذ جرى باخلدمات، تتعلق جتارة إقليمية اتفاقات بستة إال 2000 عام قبل العاملية التجارة منظمة
فيما يلي عرض ألهم االتفاقيات التجارية االقليمية يف اخلدمات  و1إضايف. اتفاق 100 من بأكثر املنظمة إخطار

 2وبعض املبادرات:
 شهدت منو يف حجم االتفاقيات العامل يف أخرى منطقة أي من أكثر تعترب هذه املطقة- في منطقة امريكا: 1

 فاوضني يفتامل عن خمتلفا طريقا التسعينيات أوائل يف  )NAFTAالنافتا ( عرفت جمموعة التجارية االقليمية.
. واحد وقت يف االتفاقيتني كال على التفاوض مت أنه من الرغم على العاملية، التجارة منظمةضمن  اتفاقية جاتس

 اتفاقية اجلاتس هليكل للغاية خجول �ج اتباع املت غليهم النامية البلدان جانب من السياسي احلذر أن حني يف
 اختذت فقد األسواق، إىل بالوصول املتعلقة االلتزامات ملمارسة تدرجيي �ج أو" إجيابية قائمة "اعتماد وكذلك

 قائمة على فقط يطبق الذي )،CUSFTA ( منوذج عن فقد مت التخلي. االجتاه املعاكس جمموعة النافتا
 القائمة "واعتمدت على االتفاقية، لتزاماتإىل ا تغطيها تتم مل اليت اخلدمات ختضع مل حيث املغطاة، اخلدمات

 على التفاوض طليعة يف األمريكتني بلدان كانت التسعينيات، منتصف منذ. القائمة إىل فتح االسواق " السلبية
لكل  والتكامل التجارة حترير إجراء  هو هدفهمالنافتا، وكان   الذي سلكته جمموعةنوعال من احلرة التجارة اتفاقيات

 واملشرتيات الفكرية وامللكية االستثمار مثل األخرى الرئيسية القضايا  بعضوكذلك للخدمات، من السلع و
 مت اليت التجارية اتفاقياهتا يف للخدمات السلبية القائمة و الشامل النهج األمريكتني دول معظم . تبىناحلكومية
 .املنطقة يف آخرين شركاء مع عليها التفاوض

 أعضاء اختار حني يف ، النهج نفس) CACM (األمريكية املشرتكة السوق أعضاء اختار ذلك، على عالوة
 اخلاصة املنفصلة التكامل عمليةيف " " السلبية القائمة "منوذج )CARICOM( والكاريكوم  و األنديز جمتمع

 اجلنوب يف املشرتكة السوق أعضاء اختار . يف حني،Nafta من قليال خمتلفة بنية وجود من الرغم على ،هبم
 ،1997 عام يف اخلدمات يف التجارة بشأن مونتيفيديو بروتوكول واعتمد نافتا من خمتلفا منوذجا) مريكوسور(

 دورية جوالت خالل من للخدمات اإلقليمية السوق وفتح اخلدمات يف جتارةلل  كاملحترير حتقيق هبدف
 حيز دخل الذي مونتيفيديو، بروتوكول حيدد. بالفعل حدثت قد القبيل هذا من جوالت سبعة .للمفاوضات

 من سنوات عشرب احملددة الشاملة التنفيذ فرتةخالل  اخلدمات التجارة لتحرير برناجما ،2005 ديسمرب 7 يف التنفيذ

                                                           
 11-09، ص ص :مرجع سابق، االونكتاد.  1

2 . Sherry Stephenson, Marys Robert ,op.cit, pp : 4-6  
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 مريكوسور، أعضاء أحد أوروغواي، أن إىل اإلشارة جتدر. 2015 ديسمرب حبلول أي؛ النفاذ حيز الدخول تاريخ
. 2004 يوليو 15 يف التنفيذ حيز دخل الذي املكسيك، مع احلرة التجارة اتفاقية يف النافتا �ج أيضا اختار

 األورويب االحتاد. االتفاقيات االقليمية يف إنتشار الرئيسي املرجع هو األورويب االحتاداالوروبية : - المنطقة 2
. العامل يف تفضيلي اتفاق أكرب هو أوروبية، اقتصادية كجماعة 1957 عام يف البداية يف أنشئ الذي نفسه،
 مثانية فقط منها ،2011 ماي �اية من اعتبارا هبا العاملية التجارة اتفاقية مت اخطار منظمة وعشرون تسعة

  .دماتاتفاقيات تغطي قطاع اخل
باقي مناطق العالم:   -3

 وتستند ،2017 عام حبلول أفريقيا لعموم احلرة للتجارة قارية منطقة اإلسراع بإنشاء طريق عن للتجارة دعم  هناك
 شرق بني احتاد فيما ثالثية مبادرة وهي احلرة، التجارة مبنطقة املتعلقة القائمة املبادرة إىل القارية التجارة احلرة منطقة

 عن جيري واليت األفريقي،  اإلمنائية للجنوب أفريقيا واجلنوب االفريقي واجلماعة لشرق املشرتكة افريقيا والسوق
 منصةكالكربى  العربية احلرة التجارة منطقة جمال اخلدمات.- يف التكامل تعميق بغية متقدمة جهود بذل طريقها
  .مشرتك. تنظيمي إطار إنشاء جمال يف تقدًما أحرز قد اخلليجي جملس التعاون أن كما اخلدمات، لتحرير

 األورويب االحتاد بني احمليط األطلسي عرب واالستثمارية التجارية والشراكة اهلادئ احمليط عرب للشراكة - اتفاقان
 سوق شأ�ا إجياد من بلًدا 12 بني فيما اهلادئ احمليط عرب للشراكة املقرتح فهذا االتفاق املتحدة، والواليات

 إبرام أمام الطريق ميهد وقد العاملية من الصادرات %23 و العاملي اإلمجايل احمللي الناتج من%40 تشمل إقليمية
 إقليمية اقتصادية شراكة إقامة جانب إىل املنطقة بأسرها، نطاق اهلادئ على واحمليط آلسيا احلرة للتجارة اتفاق
الشراكة  أما  . الستة التجاريني وشركائها )آسيان  آسيا( شرقي جنوب أمم رابطة بني التفاوض عليها جيري شاملة

 يف سوق أكرب شأنها خلق فمن املتحدة والواليات األورويب االحتاد بني األطلسي احمليط عرب واالستثمارية التجارية
 أن املتوقع من يكون ذلك، على وبناء. العاملية التجارة وثلث العاملي اإلمجايل احمللي الناتج نصف حنو متثل العامل،
 .املتحدة الواليات حالة يف اخلدمات صادرات جمموع  من%70 إىل 60 نسبة اإلقليمية التجارة اتفاقات تغطي

 سكان ثلث يضم إذ العامل يف للتجارة إقليمي اتفاق آسياّن، اليت تعد أكرب‘ و الصني بني احلرة التجارة منطقة -
 العاملي اإلمجايل الناتج احمللي من %13و  العامل

 اجلارية  فهناك مفاوضات.اإلقليمي الصعيد على اخلدمات يف التجارة حترير على أيًضا النامية   - بالنسبة لبلدان
 من األورويب واالحتاد ناحية من اهلادئ واحمليط والكارييب أفريقيا بلدان اقتصادية بني شراكة اتفاقات عقد أجل من

 أفضليات تشمل واليت األفضليات على القائمة السابقة الطرف األحادية العالقات حتل حمل األخرى الناحية
ومنطقة البحر  أفريقيا لدول الكارييب البحر منطقة حمفل بني املعقود االقتصادية الشراكة اتفاق متبادلة ( مثالً 

 1 األخرى). الناحية من األورويب واالحتاد ناحية من اهلادئ واحمليط الكارييب

                                                           
 .12، ص مرجع سابق،  الونكتاد. 1
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الفرع الثالث : أسس التحرير االقليمي في االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات  
 تكون أن أعضائها من من أيا االتفاقية هذه متنع ال أنه "صراحة تقرر الدولية االتفاقية هذه من اخلامسة املادة إن
 1شقني: يف أن نعرضه احلايل األمر توضيح ويتطلب اخلدمات، يف التجارة حترير يف أطرافا تصبح أو
االطراف ( التكتل  احملددة التجارة حترير اتفاقات أن البديهية االقتصاد أدبيات من إنه :األول -الشق1

 التعامل، التبادل أو يف أسهل تكون مشرتكة سوق أو مجركية منطقة أو حرة جتارة منطقة كانت االقتصادي ) سواء
 التفاهم عالقات وتتوافر هلم مشرتكة مصاحل بينهم األعضاء من قليل لعدد بالنسبة اجلدي التحرر حتقيق ويف

 باالتفاقيات باملقارنة قيود شروط أو دون بسهولة ويتحقق وأجدى أقوى بينهم والتكامل التحرير فيكون .والتكامل
 فيها وتزداد املصاحل، تتعارض بينها النشاط عاملية أو دولية العضوية سواء كانت ومتسعة األطراف متعددة

 وأمشل االتفاقات احملدودة ( التكتالت)  أقوى يف التحرر جيعل الذي األمر ،)Extent(   املدى يف االستثناءات
 .اجلاتس أو اجلات مثل الدولية باملقارنة باالتفاقيات العمالة وحترك والسلع واخلدمات القطاعات حيث من
 األسواق، إىل حرية أو املتساوية الوطنية باملعاملة االلتزام حيث من التحرر بإجراءات ويتعلق-الشق الثاني: 2

 أو شروط أو قيود االقتصادي دون التكتل يف متوافرة فهي التحررية اإلجراءات من وغريها الواقعي والتواجد
 أخرى فالتكتل ناحية من واجلاتس ناحية من اإلقليمي أو االقتصادي التكتل بني فروق فهناك  وعموما.استثناءات
 القطاعات مجيع حترير يشمل التكتل أن يعين وهذا .سلبية قائمة يف يستخدم ما غالبا االقتصادي

 Positiveاجيابية ( قوائم فتستعمل اجلاتس أما .حمددة قوائم يف منه استثىن فيما اخلدمات كافة على ويسري

listedال واخلدمات من القطاعات ذلك وغري القائمة يف املدرجة القطاعات تشمل التحرر التزامات أن  ) مبعىن 
التحرر ، وبالتايل، فان الدول اليت تتفاوض يف إطار اتفاقيات التجارة االقليمية ال ميكن أن تقوم بتحرير  يف تدخل

جزء أقل  مما إلتزمت به يف إطار إتفاقيات اجلاتس علما بأن هذه االلتزامات تستفيد منها الدول االخرى يف إطار 
اتفاقيات التجارة االقليمية استنادا إىل مبدأ الدولة االوىل بالرعاية يف أطار إتفاقية اجلات، أو مبعىن آخر جيب أن 

تقدم الدول االعضاء يف اتفاقيات التجارة االقليمية التزامات أكثر مما قدمته يف إطار اتفاقية اجلاتس، أما من 
خالل حترير قطاعات او قطاعات فرعية جديدة أو القيام بتحرير أكرب للقطاعات الفرعية اليت التزمت هبا يف إطار 

 2اتفاقية اجلاتس، وذلك فقط لشركائها يف إطار اتفاقيات التجارة االقليمية.
  حل املنازعات حيث من اخلدمات لتجارة الدولية واالتفاقية االقتصادي التكتل بني اختالف أيضا وهناك

)Dispute Settlement and Procedures ،(جملس من خالل يتم اخلدمات اتفاقية يف املنازعات فحل 
 اإلقليمي االقتصادي داخل التكتل أنه حني يف .والتحكيم واملشاورات املفاوضات من لنوعيات وخيضع التجارة،

                                                           
 مذكرة مكملة لنيل اثر تحرير التجارة الدولية في الخدمات على كفاءة  النشاط المصرفي في الدول النامية- حالة الجزائر-،فاطمة بوسامل، . 1

 .47ص ، 2011-2010شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارةية وعلوم التسيري، فرع مالية، جامعة منتوري قسنطينة، 
  متوفر على املوقع االلكرتوين:،   قضايا اقتصاديةاملركز املصري للدراسات االقتصادية، . 2

http://www.eces.org.eg [08/04/2018] 
 

http://www.eces.org.eg/
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 نفس عليه ويطبق الوطين للقضاء فاجلميع خيضع األجنبية، واملشروعات الوطنية املشروعات بني تفرقة توجد ال
 2 وهناك ثالث نصوص جاءت على النحو التايل: 1 والسياسات. والتشريعات األحكام لنفس وختضع القواعد

هذه املادة معنية بتشكيل مناطق التجارة احلرة واالحتادات اجلمركية، : 1994 من اتفاق الجات 24أ- المادة 
وكيفية ازالة التعريفة اجلمركية فيما بني الدول العضاء، وعمل تعريفة موحدة واالعالن عن مناطق التجارة احلرة 

 واالحتادات اجلمركية، وكيفية تسوية املنازعات.
 وتأيت حتت عنوان " التكامل االقتصادي" وهتدف  العامة للتجارة في الخدمات: االتفاقية من 5ب- المادة 

إىل حترير جتارة اخلدمات والغاء مجيع انواع التمييز بني الدول االعضاء وازالة االجراءات التمييزية بني الدول 
االعضاء، وازالة االجراءات التمييزية القائمة، وحظر تقدمي أي اجراءات متييزية  جديدة، واملعاملة التفضيلية 

لالشخاص االعتباريني ( واملقصود هنا اجلهة املوردة للخدمات)، وضرورة اخطار جملس التجارة يف اخلدمات 
 باالتفاقيات االقليمية.

هذه املادة  مكرر من التفاقية العامة للتجارة في الخدمات- اتفاقيات تكامل اسواق المال: 5ج- المادة 
غاية يف االمهية حيث ا�ا تتيح للدول انشاء تكامل السواق العمل، وهناك شروط لتكامل اسواق العمل كما 

 حددهتا هذه املادة وهي:
 استثناء مواطين الدول االطراف يف اتفاقية تكامل اسواق العمل من الشروط اخلاصة باالقامة وتراخيصالعمل؛ 
 أخطار جملس التجارة يف اخلدمات يف منظمة التجارة العاملية باية اتفاقية تكامل السواق العمل؛ 
  جيب ان يكون مدونا باي اتفاقية تكامل اسواق العمل تشمل حق دخول مواطين االطراف املعنية يف االتفاقية

دخوال حرا السواق العمل لدى االطراف، كما تشمل اجراءات تتعلق باالجور وغريها من شروط العمل 
 واملزايا االجتماعية.

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .47 فاطمة بوسامل، مرجع سابق، ص . 1
 مقارنة التزامات دول منطقة االسكوا في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات الشراكة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا،.  2

 .7 ص مرجع سابق،االوربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حالتا جمهورية مصر العرية والمملكة االردنية الهاشمية،
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المطلب الثالث: الجاتس كإطار دولي لتحرير تجارة الخدمات 
 الفرع االول: اإلطار العام إلتفاقية الجاتس

خمتلف  تعاجل مادة وثالثني اثنتان على تشتمل رئيسة، أجزء ستة من اخلدمات يف للتجارة العام االتفاق يتكون
 1التايل: النحو على القضايا

 اجلزء على هذا وحيتوي توريدها، وأساليب باخلدمات والتعريف االتفاق هذا نطاق إىل يشريالجزء االول: 
 .واحدة مادة

 عامة تطبق التزامات مبثابة وهي اخلدمات، جتارة حتكم اليت العامة واملبادئ األحكام إىل يشريالجزء الثاني:
 مع ،1947اجلات اتفاقية أحكام على املبادئ هذه وضع يف االسرتشاد مت وقد .الدول األعضاء كافة على

 عشرة سبعة على هذا اجلزء وحيتوي .اخلدمات يف التجارة وطبيعة السلع يف التجارة طبيعة بني الفروق مراعاة
 .عشر اخلامسة املادة حىت الثانية املادة من مادة،

 اخلاصة تقدمها التزامات شكل على وتكون احملررة، للقطاعات احملددة االلتزامات إىل يشريالجزء الثالث:
 وحيتوي .إىل االتفاقية الدولة انضمام بربوتوكول مرفقة وتكون حوهلا، وتتفاوض االلتزامات جداول يف الدولة

الثامنة عشرة  املادة وحىت السادسة عشرة املادة من مواد، ثالث على اجلزء هذا
 احملددة، وحيتوي االلتزامات جداول تعديل وأحكام للخدمات التدرجيي التحرير موضوع إىل يشريالجزء الرابع:

 الواحدة وعشرون. املادة حىت املادة التاسعة عشرة من مواد، ثالث على اجلزء هذا

 وتسوية املنازعات، االتفاق هذا وتطبيق بإدارة اخلاصة والتنظيمية املؤسسية األحكام إىل يشريالجزء الخامس: 
 الدولية مع املنظمات والعالقات الفين، والتعاون اخلدمات، جتارة جملس ومهام تنفيذ االلتزامات، ومتابعة
 الثانية والعشرون حىت املادة السادسة والعشرون. املادة من مواد، مخسة على اجلزء هذا وحيتوي .األخرى

 منح مزايا عن التوقف العضو للدولة فيها جيوز اليت واحلاالت اخلتامية، األحكام إىل يشريالجزء السادس:
 وحيتوي .اخلاصة باالتفاقية واملالحق االلتزامات جداول وإعداد فهم على تساعد اليت التعاريف وبعض معينة،

التاسعة والعشرون  املادة وحىت السابعة والعشرون املادة من مواد، ثالث على اجلزء هذا
الفرع الثاني: مباديء اتفاقية الجاتس 

تقوم اتفاقية اجلاتس على نفس مباديء منظمة التجارة العاملية، باضافة جمموعة من املبادئ ذات طبيعة خاصة 
 2بقطاع اخلدمات، وتتمثل هذه املبادئ يف:

                                                           
، متوفر على الرمسي ملنظمة التجارة العاملية: الخدمات في للتجارة العام االتفاق" الدولية، التجارة منظمة . 1

http://www..wto.org[15/19/2018] 
 .85، ص2000، التحديات والفرص، مكتبة مدبويل، القاهرة، العولمة والجاتعبد الواحد العفوري،  ..2
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 ويقصد ،) من القسم الثاين من االتفاقية2نصت على هذا املبدأ املادة ( : معاملة الدولة األولى بالرعاية- مبدأ1
من حيث الدخول إىل األسواق وشروط التشغيل، وحبسب هذا  به عدم التمييز بني موردي اخلدمات األجانب

 اليت لك معاملة ال تقل رعاية عن تآخر أي عضو  منأن مينح اخلدمات وموردي اخلدماتبالشرط يلتزم كل عضو 
ن أي ميزة تتصل بتجارة اخلدمات إفوبالتايل  آخر. من أي بلد تاخلدما مياثلها من اخلدمات وموردي  ملامينحها
األخرى. كما توجد هناك استثناءات فيما خيص تطبيق هذا املبدأ  األطرافطرف متتد تلقائياً لتشمل ألي متنح 

 1وهي نوعني:
 حرصت اتفاقية اجلاتس على النص على هذه أ-االستثناءات الواردة بقوائم جداول االلتزامات المحددة:

االستثناءات يف الفقرة الثانية من املادة الثانية، استجابة للتخوف الذي حدث يف بعض الصناعات التابعة للدول 
املتقدمة، من أن يسمح هذا املبدأ أن تستفيد منه الصناعات املنافسة يف البلدان اليت تطبق سياسة تقييدية نسبية، 

 بالتمتع بأسواقها احملمية، فضال عن فرصة الدخول يف األسواق األقل تقييدا، وذلك ال حيقق التكافؤ يف الفرص.
 كما ينبغي توافر شرطني لإلعفاء من شرط الدولة األكثر رعاية:

  أن يقدم طلب اإلعفاء قبل أن يصبح البلد عضوا، أما بعد قبوله عضوا فيلزم للحصول على اإلعفاء موافقة
 ؛ثالث أرباع األعضاء

  سنوات10أال تزيد مدة اإلعفاء الوارد جبداول االلتزامات احملددة للدولة عن . 
 واليت ميكن حصرها يف النقاط التالية: ب- االستثناءات الواردة باتفاقية الجاتس: 

  تقتضي اتفاقية اجلاتس بعدم تطبيق ما نص عليه يف معاملة الدولة األكثر رعاية، الحكومية: المشتريات
والنفاذ إىل األسواق واملعاملة الوطنية على القوانني واألنظمة والشروط اليت حتكم حصول اجلهات احلكومية 

 وليس هبدف إعادة بيعها جتاريا أو استخدامها يف توريد ،ألغراض احلكوميةلعلى اخلدمات عن طريق إنشاء 
ن املشرتيات احلكومية يف جمال أاخلدمات للبيع التجاري، على أن تعقد مفاوضات متعددة األطراف، بش

 2.اخلدمات مبوجب هذه االتفاقية يف غضون سنتني من نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية
  :أجازت االتفاقية للدول األعضاء عقد اتفاق التكامل التام يف جمال أسواق التكامل بين أسواق العمل

العمل، وذلك بشرطني أحدمها موضوعي واآلخر شكلي، فأما الشرط املوضوعي فيتمثل يف استثناء مواطين 
الدول املتعاقدة من الشروط اخلاصة من اإلقامة وتراخيص العمل، وأما الشرط الشكلي فيتمثل يف ضرورة 

 3إخطار جملس التجارة يف اخلدمات هبذا االتفاق.
 

                                                           
 .147-146ص: ، صمرجع سابقعبد الباسط وفاء، . 1
 .330، ص2006، املكتب العريب احلديث،االسكندرية،عالمية تجارة القرن الحادي والعشرينمسري حممد عبد العزيز، ..2
 .149، صالمرجع نفسه. عبد الباسط وفاء، 3
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تتيح االتفاقية للدول األعضاء أن يصبحوا أطرافا يف اتفاق يتعلق بالتكامل :التكامل االقتصادي مبدأ -2
االقتصادي أو بتحرير القطاعات اخلدمية، ولكن بشرط أن يكون هذا االتفاق مشتمال على عدد من القطاعات 

اخلدمية الكبرية من حيث العدد وحجم التجارة وأساليب تقدمي اخلدمات، مع استبعاد كافة أنواع التمييز من 
خالل التدابري التمييزية املوجودة هبذا االتفاق، خالل فرتة زمنية معقولة، مع حظر فرض أية تدابري متييزية جديدة، 

ويستثىن من ذلك، التدابري املتعلقة بالقيود اخلاصة بوقاية ميزان املدفوعات، والتحويالت، وتدابري االستثناءات 
 1.العامة واألمنية املنصوص عليها باالتفاقية املسموح باختاذها من قبل الدول األعضاء

 2ويشرتط لالعتداد هبذا التكامل جمموعة من الشروط أمهها:
  أن تكون اتفاقية التكامل ذات وزن قطاعي كبري، أي أن تغطي االتفاقية عددا من القطاعات االقتصادية ذات

 الوزن النسيب من حيث العدد ومن حيث حجم التجارة ومن حيث أساليب التوريد؛
  منح مجيع األعضاء األطراف يف التكامل معاملة مماثلة لتلك اليت مينحها أي عضو لرعاياها، بيد أنه هناك

استثناءات من خالل املادة اخلامسة فيما خيص التحويالت واملدفوعات الدولية، والقيود اخلاصة حبماية ميزان 
 )؛ 14املدفوعات،  أو االستثناءات العامة املنصوص عليها يف املادة (

  ضرورة اإلبالغ عن سحب أو تعديل االلتزام، وينبغي على العضو إعطاء مهلة إخطار مسبق بذلك ال تقل عن
 يوم، مع االلتزام بالرتتيبات التعويضية الناجتة عن مضار هذا السحب والتعديل كما هي منصوص عليها يف 90

). 21املادة (
األطراف  الدول تبادل ضرورة على الثالثة املادة يف اخلدمات يف للتجارة العامة االتفاقية أشارت: الشفافية -3

 باخلدمات اإلدارية املتعلقة والتوجهات الرقابة ومبادئ والتشريعات والقوانني التطبيقية، واإلجراءات املعلومات لكافة
 أيضا وينبغي االتفاقية. هذه بدء سريان يتجاوز ال موعد يف إبطاء دون  وذلك املباشر، غري أو املباشر التأثري ذات
املؤثرة فيها، كما جيب أخطار جملس اخلدمات التابع  أو اخلدمات يف بالتجارة املتعلقة الدولية االتفاقيات مجيع نشر

كما يلتزم كل عضو  3ملنظمة التجارة العاملية على أي قوانني جديدة أو تعديالت يف القوانني سارية املفعول.
. لتزويد األعضاء اآلخرين بكافة املعلومات خالل عامني من تاريخ )Inquiry Point(بإنشاء نقاط استفسار 

الزمنية، وجتنبا إلحلاق  مع إعطاء قدر من املرونة للدول النامية بالنسبة للفرتة ،نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية
 مكرر من االتفاقية  بأنه ال يلزم أي عضو بتقدمي معلومات 3الضرر باألعضاء كنتيجة لاللتزام فقد قررت املادة 

 4سرية  يرتتب عنها إحلاق الضرر باملصاحل التجارية للمشروعات العامة أو اخلاصة.

                                                           
 .181 صمرجع سابق،رانيا حممود عبد العزيز عمارة،  .1
 .153 ص،2000، ، دار النهضة العربية، القاهرة، سياسات التجارة الخارجيةعبد الباسط وفاء .2
 .120، ص2001، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، الجات ومنظمة التجارة العالمية نبيل حشاد، .3
، دار النهضة العربية، سياسات التجارة الخارجية في إطار منظمة التجارة العالمية وآثارها على االقتصاد المصري،  عادل عبد العزيز السين، .4

 .284.ص2002القاهرة، 
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ميكن مالحظة هذا املبدأ من خالل املادتني الثالثة والرابعة من االتفاقية، حيث  : زيادة مشاركة الدول النامية-4

يتضح أنه جيب قيام خمتلف األعضاء بتسهيل زيادة مسامهة أو مشاركة الدول النامية يف التجارة الدولية، من خالل 

 1:وطبقا للمادة الرابعة تلتزم الدول املتقدمة باآليتالتفاوض حول جداول االلتزامات اخلاصة، 

 نشاء نقاط اتصال –خالل عامني من نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية– يكون الغرض منها تسهيل ولوج إ

مقدمي اخلدمات املنتمني للدول النامية إىل املعلومات املرتبطة بتلك األسواق يف اجملاالت الفنية والتجارية 

 ؛املرتبطة بتقدمي اخلدمات وبالتسجيل والتأهيل واالعرتاف مبقدمي اخلدمات

 من خالل التفاوض حول جداول االلتزامات ،تسهيل مسامهة أو مشاركة الدول النامية يف التجارة الدولية 

 من خالل حترير عملية النفاذ إىل أسواق التصدير يف القطاعات والوسائل ،اخلاصة بواسطة خمتلف األعضاء

اليت هتم تلك الدول. 

إن ديباجة االتفاقية تنّص على نفس ما جاء بإعالن "بونتاديليس"، من أّن عملية : التحرير التدريجي- 5
 الواردة يف 19التحرير بشكل متدرج سوف يشجع النمو االقتصادي بني كل الشركاء التجاريني؛ حبيث أن املادة 

، تنظم عملية الوصول إىل  "التفاوض حول االلتزامات المحددةاجلزء الرابع من االتفاقية حتت عنوان: "
مستويات أعلى من التحرير، من خالل دورات متعاقبة من املفاوضات يبدأ أوهلا بعد مخس سنوات على األكثر 
من تاريخ دخول اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للتجارة حيز التنفيذ، وتوجه تلك املفاوضات حنو ختفيض أو إزالة 

أثار معاكسة على جتارة اخلدمات، واليت قد تعوق كفاءة النفاذ إىل األسواق، مبا حيقق منافع متوازنة جلميع 
  2املشاركني يف تلك املفاوضات.

نصت االتفاقية على هذا االلتزام، لتقدمي ضمانة حقيقة ملقدمي اخلدمات األجانب : االعتراف بالمؤهالت -6
يف أراضي الدول األعضاء، حىت ال يصطدموا بشروط مرهقة تتعلق باخلربة أو املؤهالت، واليت قد ال تتناسب مع 

 أن تعرتف الدولة العضو بكافة أنواع التعليم واخلربة املكتسبة واملؤهالت اليت بهويُقصد . ما حصلوا عليه يف بالدهم
حصل عليها مقدم اخلدمة األجنيب (طاملا أ�ا جديرة باالعرتاف هبا وفق معايري دولية، ودون أن تفرض عليه شروط 

ن تطلب نوع معني من التعليم أو اخلربة كشرط سابق ملنحه ترخيص مزاولة اخلدمة، وإمنا جيب عليها أن أمعينة، ك
تكتفي مبا حصل عليه من مؤهالت أو اكتسبه من خربات يف بلده األصلي، وهذا يؤدي إىل تيسري تقدمي 

  3.اخلدمات وإزالة كافة القيود اليت تعرقله

                                                           
 .106. عبد القادر فتحي الشني، مرجع سابق، ص1
، حبث مقدم للمؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، أثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية على المصارف االسالمية. عبد املنعم حممد الطيب، 2

 .7ص، 2005 جوان 2 ماي - 31هـ، املوافق لـ1426 ربيع الثاين 23-23
 .187 ص، مرجع سابق، رانيا حممود عبد العزيز.3
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 ،تلتزم األطراف املتعاقدة بعدم فرض قيود على التحويالت الدولية بالعمالت احلرة: المدفوعات والتحويالت -7
) 11 وذلك وفقا ألحكام املادة (،دون تأخري لتمويل العمليات اجلارية املتعلقة بااللتزامات احملددة للطرف املتعاقد

 فقد أباحت املادة ،نه لظروف الدول النامية املتمثلة يف تزايد أعباء الديون اخلارجية والوارداتأمن االتفاقية. إال 
 أن تفرض قيود وقائية على ،) من االتفاقية لألطراف املتعاقدة اليت تواجه مشاكل جسيمة يف ميزان املدفوعات12(

 1.التجارة الدولية يف اخلدمات
 اليت احلمائية األساليب أحد ألن نظرا: االحتكارات والممارسات التجارية المقيدة للتجارة في الخدمات -8

 اخلدمات مقدمو يتبعها قد اليت املشروعة غري بعض املمارسات يف يتمثل اخلدمات، جتارة حترير تعوق أن ميكن
 احمللية األسواق حمتكري بعض بواسطة أيضا تتم قد املمارسات أن هذه وحيث األجانب، منافسة لتقييد الوطنيني
 احملتكرين هؤالء بواسطة تتم قد أو األسواق، تلك يف األجانب منافسة من ،مما مينع اخلدمات من معينة لنوعيات

 بشكل االتفاقية من  9و8 املادتان  تعاملت فقد خارجية، أسواق يف اخلدمات عند تقدميهم أيضا توابعهم أو
 .املمارسات النوع من هذا مع صريح

 تتأكد أن السوق احمللي احتكار يف احلق احملتكرين هؤالء متنح اليت الدول على أنه على الثامنة، املادة نصت فقد
 طلب على بناء اخلدمات جملس جتارة ويرى بالتحرير، الدول التزام مع تتسق ال بطريقة احلق هذا استغالل عدم من

 هذه ختص حمددة معلومات للحق االحتكاري املانح العضو من يطلب ،أن املمارسات تلك من املتضررة الدولة
 2العمليات.

) املتعلقة 10 االتفاقية مادتني أوهلما املادة (نتج عن :اإلجراءات الطارئة للوقاية في مجال الخدمات-9
) اخلاصة مبوضوع الدعم يف قطاع اخلدمات، وبالنظر إىل عدم 15بالتدابري اخلاصة بالوقاية، أما الثانية فهي املادة (

الوصول إىل اتفاق بشأ�ما خالل جولة األورغواي، فقد مت االتفاق على عقد جوالت متعددة األطراف حول 
 يبدأ العمل هبا يف تاريخ ال يتأخر عن ثالث سنوات من نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية، أما ،تدابري الوقاية

 وتأثرياهتا على التجارة الدولية يف ،فيما يتعلق بالدعم فقد مت االتفاق على إجراء مفاوضات يف أنواع الدعم املقرتحة
 مع األخذ بعني االعتبار حاجة الدول النامية إىل ، وكيفية اختاذ إجراءات حول الرسوم التعويضية املالئمة،اخلدمات

 3.املرونة يف هذا اجملال
أجازت اتفاقية اجلاتس للدول األعضاء فرض قيود - مبدأ جواز فرض قيود لحماية ميزان المدفوعات: 10

على التجارة اخلارجية  ملواجهة الصعوبات اليت قد حتدث يف موازين مدفوعاهتا، أو الصعوبات املالية اخلارجية (مثل 

                                                           
 .55، صمرجع سابق سامي أمحد مراد، .1
 .117 ص.،2002، اإلسكندرية النشر، و للطباعة اجلامعية الدار ،البنوك اقتصاديات و العولمة احلميد، عبد املطلب عبد  .2
 .291-283 ص مرجع سابق،، عادل عبد العزيز السين .3
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القيود اليت تفرض على التحويالت  واملدفوعات الدولية)، غري أن استخدام هذه القيود يتطلب األخذ بعني 
 1العتبار بعض الشروط، واليت تنقسم إىل قسمني:

 : تتمثل يف: أ- الشروط الموضوعية
 أال تنطوي هذه الشروط على التمييز بني الدول األعضاء؛ 
 أال يكون الغرض منها محاية قطاع خدمي معني؛ 
 أال تتعارض مع النظام األساسي لصندوق النقد الدويل؛ 
  أال تسبب إضرارا باملصاحل التجارية واالقتصادية أو املالية ألي عضو آخر، مىت كان باإلمكان جتنب هذا

 الضرر؛ 
  .أن تكون وقتية، وأن تصفى مبجرد انتهاء الظرف الذي دعا إىل اختاذها 
 : الشروط الشكلية- ب
 ضرورة إخطار جملس التجارة يف اخلدمات، و بصورة فورية، مبا يفرض من قيود؛ 
  ضرورة التشاور مع جلنة قيود ميزان املدفوعات، بغرض تقييم حالة ميزان مدفوعات العضو املعين والقيود

املفروضة يف هذا الشأن، وجيري التشاور اعتمادا على حبث عناصر أساسية معينة (طبيعة الصعوبات املالية 
اخلارجية أو تلك املتعلقة مبيزان املدفوعات ومداها، توصيات صندوق النقد الدويل بصدد ميزان مدفوعات 

العضو ووضعه املايل اخلارجي، األحوال االقتصادية والتجارية اخلارجية للعضو، ومدى اتفاق القيود املستخدمة 
مع الشروط املوضوعية، وعلى األخص شرط التصفية التدرجيية ، والقيود البديلة اليت ميكنها مواجهة ذات 

 الصعوبات)؛
  االلتزامات في مجال تقديم الخدمات الفرع الثالث: 

 واليت يلتزم ،على أن تقوم كل حكومة من الدول األعضاء بالتقدم بربنامج لاللتزامات GATSتنّص اتفاقية 
 2:  وجيب أن حيتوي هذا الربنامج على أمرين،مبوجبها بتحرير قطاعات خدمية معينة

 تغطي كافة القطاعات واألنشطة الواردة يف: )Horizontal(التزامات عامة على المستوى األفقي  -1
اجلدول، ومنه على سبيل املثال القيود املفروضة على دخول االستثمارات األجنبية يف شراء شركات اخلدمات 

العقارية أو ما شابه ذلك. 
وعالوة على ذلك حتتفظ الدولة ، اليت تطبق بالتحديد على خدمة أو نشاط حمدد والقطاعية: االلتزامات  -2

العضو بإمكانية تقدمي لوائح استثنائية بالنسبة لتطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية بقصد استثناء بعض القطاعات أو 
 :نّه البد من مراعاة مبدأين أساسني مهاأواجلدير بالذكر .  3النشاطات احلساسة

                                                           
 .158-157، صمرجع سابقعبد الباسط وفاء، .1
 .111 ص مرجع سابق،. عبد القادر فتحي الشني، 2
 .126، ص مرجع سابق حسني الفحل، ..3
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 حتدد اتفاقية اجلاتس بدقة ما املقصود بالنفاذ إىل األسواق، ولكنها قررت يف املادة :مل النفاذ إلى األسواقأ- 
 على كل عضو أن يُعلن أوال جداوله وحيدد كل عضو القطاعات اليت ينفذ يف حقها مبدأ النفاذ إىل 16/1

األسواق حيث إن اهلدف منها هو إزالة أو ختفيف القيود اليت تعيق انسياب جتارة اخلدمات بني الدول 
 1.األعضاء

 2) من االتفاقية فرض ستة أنواع من القيود:16وبصفة عامة حتظر املادة (
  تقييد عدد موردي اخلدمة األجانب، سواء كان القيد يف صورة حصص كمية أو منح حق احتكار أو امتياز

 وحيد لتقدمي اخلدمة ملوردين حمددين؛
 .وضع حد أقصى جملموع العمليات اخلدمية أو إمجايل ناجتها يف صورة عددية على شكل حصص 
 تقييد عدد األشخاص الطبيعيني األجانب الذين جيوز استخدامهم يف قطاع معني؛ 
  إشرتاط شكل قانوين معني. أو نوع معني من املشروعات اليت يسمح ملورد اخلدمة أن يقدمها من خالله

 كاشرتاط أن تكون هناك فروع للقيام بالعمل املصريف مثال؛
  ،وضع قيود خاصة برأس املال األجنيب للمشروع، مثل وضع حد أقصى للمسامهة األجنبية  يف رأمسال املشروع

أو وضع حد أقصى للقيمة الكلية لالستثمار األجنيب لكل شركة على حدة أو جلميع الشركات االجنبية. 
على  ينطبق مبدأ املعاملة الوطنية  على اإلجراءات والقيود اليت تضعها احلكومات املعنية :المعاملة الوطنيةب- 

 من تقدمي اخلدمات على ذات ، البند بتمكني غري املقيمني وخيتص هذا، باخلدمات يف السوق احمللي املشتغلني
ن املعاملة الوطنية تعين تطبيق القوانني إف ،1976األسس اليت تنطبق على املقيمني. وطبقا للتعريف الوارد يف إعالن 

 .3 مبا يتماشى مع القانون الدويل، ومبا ال يقل عما هو متاح للمؤسسات احمللية،والنظم والقواعد واللوائح السائدة
 وغري باخلدمات املتصلة اإلجراءات بصدد التزامات بشأن تتفاوض أن لألعضاء:  اإلضافية االلتزامات-  3

 واملقاييس باملؤهالت املتصلة املعايري ذلك يف مبا 17 و 16 املادة مبوجب جداول التنازالت يف لألدراج اخلاضعة
 .والرتاخيص

يف  الواردة اخلدمات أن مبعىن معينة، خدمية قطاعات لتغطية بالنسبة اإلجيابية القائمة أسلوب االتفاقية وتتخذ
 دولة ألي االلتزامات جداول وتتضمن االتفاقية، لقواعد ختضع فقط هي املفاوضة األطراف عروض جداول
 القسم االفقي وحيتوي تعريف بالقوانني والتشريعات واللوائح السارية اليت تتعلق بكافة قطاعات اخلدمات  :قسمني

مثل: قانون العمل، وقانون الشركات والقانون التجاري وغريها. وهناك ايضا القسم الراسي الذي حيدد القطاعات 
اخلدمية اليت ترغب الدولة الدخول هبا يف االتفاقية واالرتباطات احملددة لكل قطاع. 

                                                           
 .202، ص2004، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  العولمة التجارة العالمية في عصرتاتفاقامصطفى رشدي شيحة، . 1
 .117-116، ص ص:2002/2003- الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  اآلثار االقتصادية التفاقية الجات– حممد علي إبراهيم،  اجلات .2
 .109، صمرجع سابق  عبد القادر فتحي الشني،.3
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تفاوضية  جوالت يف األعضاء يدخل املهمة القطاعات من عدد يف كافية غري احملددة وحيث كانت التزامات
 ذلك، بعد ودوريا ، العاملية التجارة منظمة اتفاقية بدء منذ أقصى كحد سنوات مخس مرور بعد تبدأ متتابعة
تدرجييا.  التحرير رفع مستوى هبدف
تبدأ  ان بشرط وذلك سنوات، 3 مرور بعد اجلداول يف الواردة التنازالت بعض تعديل أو سحب يف احلق للدول

قطاع او اخر او يف نفس القطاع ، ويف حالة عدم اتفاق  يف ذلك من املتضررة األطراف لتعويض مفاوضات
 1 الطرفني يتم اللجوء إىل التحكيم.

 توخي مبكان األمهية من فإنه عمليا، قانونيا إلتزاما متثل العضو هبا يتقدم اليت القائمة أن مباااللتزام:  مستوى- 4
 أو إىل األسواق الوصول ملبدأ بالنسبة عوائق وجود عدم أو عوائق بوجود يتعلق ما كل يف إعدادها يف الدقة واحلذر

الوصول  جمال من لكل اخلدمة توريد أساليب كافة يف التزامات من العضو به يتقدم ما إطار  ويف.الوطنية املعاملة
 2 :احتماالت هناك أربعة فإن الوطنية املعاملة أو األسواق إىل

ألي  الوطنية املعاملة أو األسواق إىل للوصول بالنسبة قيود أية حيدد ال العضو فإن األسلوب وهبذا: مطلق أ-التزام
 اشرتاطات غري أية يضع وال اخلدمات، توريد ألساليب  طبقا-األجنيب املورد أمام -خدمي نشاط أو قطاع

 املناسبة اخلانة الوطنية) يف املعاملة األسواق، إىل االتفاقية (النفاذ من 17 و 16 املادتني يف جاء ما مع متماشية
 قيود أية مع هذا يتعارض ال ولكن يوجد املقدم"، "ال كلمة  بوضع يقوم العضو فإن وبالتايل باجلدول، اخلاصة
 خيص االلتزامات العامة. فيما املقدم اجلدول يف العضو يدرجها أخرى

 :إحتمالني هناك فإن القائمة يف الوطنية واملعاملة األسواق إىل النفاذ إدراج مت ما إذا: مقيد  ب-التزام
 األمر؛ هذا حتكم اليت والقوانني والنظم للقواعد بالنسبة عليه ما هو على الوضع إبقاء 
 التحرير مقتضيات تتماشى مع ال واليت القائمة، العوائق بعض إزالة إمكانية أساس على حتررا أكثر موقف اختاذ 

 .االتفاقية من 17 و 16 للمادتني طبقا الكامل
 أو القواعد من املقدم أيا اجلدول يف املخصصة اخلانة يف تفصيال حتدد أن العضو الدولة على األحوال، كل ويف

 أو البند تفصيال حيدد وجيب أن هبا، العمل سيستمر واليت ، 17و16 املادتني  مع املتعارضة القوانني أو النظم
 النواحي بعض جزئيا جيمع أن العضو يود األحيان بعض  و يف.االتفاقية ماديت مع املتعارضة القواعد هذه من املادة

 وفرتات الطبيعيني األشخاص بدخول املتعلقة األمور إدماج مثل اخلدمة، وسائل توريد بإحدى ترتبط اليت اإلجرائية
 مثل: العامة االلتزامات خلانة بالنسبة ذلك تنفيذ املمكن ومن البنود، باقي تطبيق مع داخل البلد املؤقتة إقامتهم

 .العاديني لألشخاص املؤقتة واإلقامة بالدخول املتعلقة النواحي إال يف ملزم غري
 غري "عبارة لتوريد اخلدمات 4 رقم األسلوب يف النشاط هبذا املرتبطة اخلانة يف يدرج أن جيب احلالة هذه و يف
 العامة. االلتزامات يف املوضحة احلاالت يف إال ،"ملتزم

                                                           
 .92، ص  مرجع سابقوصاف عتيقة،.  1
 .114-112 ص مرجع سابق ، عبد القادر فتحي الشني،. 2
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 الدخول على جديدة قيودا تفرض أو القائمة، بالقيود تعمل تظل أن احلالة هذه يف للدولة حيق:   عدم االلتزامج-
 اخلانة تنطبق "يف عبارة "ال بتدوين يقوم العضو فإن مث و من حمدد. خدمي قطاع يف الوطنية واملعاملة إىل األسواق

 على واعرتض اخلدمة، لتوريد على األقل واحدة بوسيلة االلتزام العضو قبل ما إذا فقط احلالة هذه وتكون املقابلة،
 الدولة تتعهد مل وكذلك اخلدمة، لتوريد األربعة على الوسائل اعرتاض هناك كان إذا ما حالة يف الوسائل. أما باقي
 .االلتزامات جدول يف القطاع هذا اسم يذكر ال فإنه حمدد قطاع النشاط (اخلدمة) يف هذا يف إضافية التزامات بأية
الصعاب  بعض لوجود التزام قبول يف الصعوبات بعض األحيان بعض يف هناك تبدو قدااللتزام:  قبول صعوبةد- 

 لسوق اخلدمة. للنفاذ التوريد أساليب أحد الفنية يف
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 ):نموذج االلتزامات المحددة02الجدول رقم (

 شروط وتحفظات بشان المعاملة الوطنية  شروط وقيود بصدد دخول السوق واسطة التوريد التزامات

التزامات أفقية ( 

 لكافة القطاعات)

 ((ال يوجد)) توريد عرب احلدود

مثل: ال يوجد خبالف التدابري الضريبية اليت ينتج 

عنها فروق يف املعاملة بالنسبة خلدمات البحوث 

 والتطوير

 ((ال يوجد)) استهالك يف اخلارج

مثل: " غري مثبت" بالنسبة للدعم واحلوافز 

 الضريبية واخلصم الضرييب.

 

وجود جتاري ( استثمار أجنيب 

 مباشر)

مثل: احلد األقصى حلقوق امللكية األجنبية 

 49بنسبة 

مثل: " غري مثبت" بالنسبة للدعم يلزم مبوجب 

القانون "س" احلصول على املوافقة بصدد نسب 

، واالستثمارات 25حقوق امللكية  اليت تزيد عن 

 اجلديدة  اليت تزيد عن "ص" مليون

 دخول مؤقت لألشخاص طبيعيني

مثل: غري مثبت باستثناء ما يلي: التنقالت 

داخل الشركة للمسؤولني التنفيذيني وكبار 

املديرين. واملوظفني املتخصصني مع مراعاة 

اختبار االحتياجات االقتصادية بالنسبة 

لإلقامة اليت تزيد عن سنة واحدة. وبائعي 

اخلدمات ( موظفي املبيعات) حىت ثالثة 

 أشهر

مثل:" غري مثبت" فيما عدا فئات األشخاص 

 الطبيعيني املشار إليهم يف خانة دخول السوق

التزام محدد مثل: 

خدمات هندسية 

 معيارية

 مثل " غري مثبت" مثل " الوجود التجاري الزم" توريد عرب احلدود

 مثل: " ال يوجد" " ال يوجد" استهالك يف اخلارج

وجود جتاري( استثمار أجنيب 

 مباشر)

مثل:" جيب أن حيتفظ املوظفون احملليون 

  من وظائف اإلدارة العليا25بنسبة 
 مثل:" غري مثبت"

 دخول مؤقت ألشخاص طبيعيني
مثل:" غري مثبت" كما ذكر يف خانة 

 "االلتزامات األفقية"

مثل:" غري مثبت" إال كما ذكر يف خانة" 

 االلتزامات األفقية"

 ، ص2002/2003- الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  اآلثار االقتصادية التفاقية الجات–اجلات : حممد حممد علي إبراهيم، المصدر
 .119ص
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 االتفاقية العامة للتجارة في الخدماتتصنيف الخدمات حسب الفرع الرابع: 
م، مذكرة تضمنت  تصنيف للقطاعات اخلدمية، عرفت بأ�ا قائمة 1991 أصدرت األمانة العامة للجات يف عام 

 نتجت عن مشاورات مع البلدان األعضاء. وحددت هذه القائمة GNS/W/120التصنيف القطاعي للخدمات 
القطاعات والقطاعات الفرعية ذات الصلة بنظم اخلدمات الوطنية، كي يتسىن التعهد بااللتزامات حمددة اجتاه هذه 

و يتضمن هذا التصنيف اثنتا عشر قطاعا رئيسيا ويتفرع عنها قطاعات فرعية لتبلغ  1النظم، و التفاوض عليها.
  2 قطاع وهذه القطاعات هي:160

وتشمل اخلدمات املتخصصة مثل اخلدمات القانونية و احملاسبية و الضريبية و اهلندسية و  خدمات األعمال: -1
خدمات احلسابات اآللية و ما يرتبط هبا مثل خدمات الرتكيب و خدمات تنفيذ الربامج و قواعد البيانات و 

و خدمات البحوث و التطوير يف العلوم الطبيعية و االجتماعية و اإلنسانية وغريها من التخصصات  معاجلتها
وخدمات واملعدات الطائرات و غريها، اآلالت  التأجري (السفن،واألخرى، واخلدمات العقارية وخدمات اإلجيار 

 وتلك املتصلة بالزراعة التحاليل،األعمال املرتبطة باإلعالن والتسويق واالستثمارات اإلدارية والعلمية والفنية و
 والنشر.الطاقة والصيانة والتصوير والطباعة ووالصيد والتعدين والتصنيع 

 ويدرج ضمنها خدمات البناء واألعمال املدنية، -خدمات اإلنشاءات والخدمات الهندسية المتصلة بها:2
وكافة احلرف واألعمال اهلندسية املرتبطة بعمليات اإلنشاء والبناء، وميكن هلذه اخلدمات أن تتبلور يف شكل 

مكاتب هندسية، أو مكاتب املقاوالت واليت تستمر فقط يف حياة املشروع وميكن تقدميها من خالل النوع األول 
من أساليب تقدمي اخلدمات (تقدمي اخلدمات عرب احلدود) وأبرز مثال على ذلك التجارة اإللكرتونية وتستثىن من 

 ذلك خدمات التشييد اليت تقوم هبا احلكومات.
تضم خدمات الوكالة بالعمولة، وجتارة اجلملة وخدمات التخليص اجلمركي، باإلضافة إىل - خدمات التوزيع: 3

اخلدمات األخرى  املتصلة هبذه اخلدمات، وتلعب التجارة اإللكرتونية دورا مهما يف تقدمي خدمات التوزيع من 

خالل املنافسة بني شركات ومراكز التوزيع العاملية عرب عمليات البيع اإللكرتوين، وتبعا خلاصية هذه اخلدمات، فإن 

تقدميها يكون من خالل األسلوبني (تقدمي اخلدمات عرب احلدود والتواجد التجاري). 

حتوي غالبية أنواع التعليم من اإلعدادي إىل غاية التعليم اجلامعي والدراسات العليا، وأي - خدمات تعليمية: 4

خدمات تعليمية أخرى متصلة هبا، وبالنظر إىل سيطرة احلكومات على هذا النوع من اخلدمات، وما يرافقه من 

ضعف يف التأهيل والكفاءة، يأيت دور املنظمات واملعاهدات الدولية يف الربامج واملساعدات املالية للدول النامية، 

 كما تلزم االتفاقية الدول باالعرتاف باملؤهالت التعليمية ملقدمي هذه اخلدمات.

                                                           
 .10 ص،2002،  نيورك، 86، ورقات إحصائية، السلسلة ميم، العدد  ، دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات األمم املتحدة. 1
 .155-148، ص، مرجع سابقرانيا حممود عبد العزيز عمارة . 2
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هي اخلدمات التنظيمية اليت تقدم للمحافظة على رونق البيئة، وذلك من خالل االهتمام  الخدمات البيئية:  -5
خبدمات الصحة النباتية  والصرف الصحي، والتقليل من الضوضاء  ونقاء أجواء البيئة من التأثريات املختلفة، 
الستخدام الطاقة واملصادر الصناعية هلا، والعمل على استخدام املصادر الطبيعية كلما أمكن بدال من املصادر 

 الصناعية.
 تشمل خدمات التأمني على احلياة (التأمني على احلياة، التأمني الصحي، التأمني ضد  الخدمات المالية: -6

خدمات املساعدة التأمينية مبا فيها السمسرة والوكالة  خدمات إعادة التأمني و رد التأمني،  )اخلاحلوادث...
قبول الودائع و اإلقراض، التأجري التمويلي، خدمات الدفع وحتويل األموال  واخلدمات املصرفية واملالية مثل:

 أو يف سوق األوراق املالية غري ، واإلجيار حلساب املنشأة أو حلساب العمالء يف البورصة،والضمانات وااللتزامات
املسجلة و ما يتصل بذلك، املشاركة يف إصدار األوراق املالية بكافة أنواعها مبا فيها أعمال الضمان واالستثمار 
اجلماعية، وإدارة صناديق املعاشات وخدمات ودائع الكفالة واألمانة، خدمات التسوية واملقاصة لألصول املالية، 

  . وغريها من اخلدمات املساعدة،اخلدمات االستشارية املالية
 هبا من خدمات ط الطبية املقدمة يف املستشفيات وما يرتبوأمهها خدمات:الخدمات الصحية و االجتماعية -7

أخرى، كالتمريض والرعاية الشخصية يف خمتلف التخصصات الطبية، وكانت هذه اخلدمات تقع على عاتق 

احلكومات، إال أنّه مع تزايد عدد السكان غري املتناسب مع عدد األطباء، استدعى األمر إدراج هذه اخلدمات 

 ضمن االتفاقية العامة، ويالحظ أن تقدمي هذه اخلدمات يكون باألساليب األربعة املنصوص عليها. 

 وخدمات وكاالت السفر ،املطاعم والتموين املرتبط هباأمهها اخلدمات الفندقية وو:خدمات السياحة واألسفار-8

، واخلدمات املقدمة من طرف وكاالت وشركات السفر، وخاصة مع توسع والسياحة وخدمات اإلرشاد السياحي

استعمال شبكات االنرتنيت، وتقدم هذه اخلدمات عن طريق األسلوب الثالث (التواجد التجاري)، مما جيعلها 

 عرضة للحواجز القانونية املتعلقة بقواعد تأسيس الشركات وفروعها واإلشراف عليها.

وأمهها اخلدمات الرياضية وما يرتبط هبا، باإلضافة إىل اخلدمات  الخدمات الرياضية والثقافية والترويجية: -9

اليت تقدمها وسائل اإلعالم والرتفيه واملكاتب واملتاحف، واخلدمات املتعلقة بوسائل الرتفيه من التلفزة والسينما 

وأفالم الفيديو، وزاد انتشار هذه اخلدمات مع التقدم املسجل يف جمال االتصاالت واالنرتنيت والبث املباشر لكافة 

حمطات الدول. كما ميكن أن يتم إضافة خدمات أخرى مل تدرج ضمن هذا التقسيم، حسب البند الثاين عشر 

على اعتبار أن املفاوضات بني الدول األعضاء مل تشمل كافة اخلدمات، وأن بعض املفاوضات مل تصل إىل اتفاق 

 �ائي، أو ملحق يبني قواعد حترير بعض القطاعات.

يشمل بند النقل على معظم اخلدمات اليت يقدمها مقيمون إىل غري مقيمني والعكس،  : خدمات النقل-10
واليت كانت مدرجة صمن بند الشحن وخدمات النقل األخرى يف الطبعة الرابعة من دليل ميزان املدفوعات  الذي 
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أعده صندوق النقد الدويل، غري أن الطبعة اخلامسة من هذا الدليل، تدرج بند تأمني الشحن مع خدمات التأمني 
بدال من النقل، ويشمل بند النقل، على نقل السلع والركاب جبميع وسائل النقل واخلدمات األخرى التوزيعية 

 ..واملساعدة، مبا يف ذلك تأجري معدات النقل مع أطقم التشغيل
يشتمل بند خدمات االتصاالت على املعامالت يف جمال االتصاالت بني املقيمني وغري : خدمات االتصال- 11

املقيمني،  وتشمل هذه اخلدمات  جماالت اخلدمات الربيدية،  ونقل وتوزيع املراسالت، واالتصاالت السلكية  
والالسلكية (نقل املعلومات الصوتية  وغري املرئية)،  وغري ذلك من املعلومات بوسائل متنوعة، وما يرتبط بذلك 

 1من خدمات الصيانة اليت يقدمها املقيمون لغري املقيمني أو يتلقو�ا منهم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .103 ص،2006، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،التجارة والتنميةخالد حممد السواعي،  . 1
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تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية  المبحث الثالث: 
تلعب خمتلف القطاعات اخلدمية دورا مهما يف حتقيق التنمية االقتصادية، إال أن القطاع املايل يلعب دور جوهري 

بالنظر إىل اتساع روابطه االمامية واخللفية يف العملية االنتاجية لتشمل خمتلف القطاعات. وقد ازدادت أمهيته 
بتوسع االسواق العاملية وبروز احلاجة لدى الدول املتقدمة بضرورة إنتقال رؤوس االموال عرب احلدود حبثا عن فرض 

يف املقابل فإن الدول النامية اليت تعرف هشاشة يف نظامها املايل، ؛ استثمارية أكرب بعد تشبع اسواقها الداخلية
عملت البعض منها على تقييده كليا، والبعض منها اجتهت يف طريق التحرير اجلزئي والتدرجيي. وانعكست أمهيته 
يف التجارة العاملية عن طريق ادراجه يف اتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات من خالل ملحق خاص، الذي تناول 

 خمتلف املواضيع املتعلقة بالتحرير املايل، مبا فيها تلك اليت ختص الدول النامية . 
المطلب االول: مفهوم التحرير المالي والمصرفي ومؤشراته 

الفرع االول: تعريف التحرير المالي 
 تباينت التعاريف املتعلقة بالتحرير املايل، ويف مايلي اكثرها تداوال:

التحرير املايل هو احلل االمثل للخروج من حالة الكبح املايل، ووسيلة : Mc kinnon and Shaw- حسب 1
 بسيطة وفعالة لتسريع وترية النمو االقتصادي يف الدول النامية.

التحرير املايل هو عملية  تتضمن جمموعة من االجراءات اليت تؤدي إىل  ): Murat Ucer) 2000- حسب 2
إزالة القيود املفروضة على القطاع املايل والبنكي يف الدول النامية، مثل، حترير معدالت الفائدة البنكية و إزالة 

 1القيود  املطبقة على العمليات املتعلقة برأس املال.
: يتشكل التحرير املايل من حترير حساب رأمسال القطاع Kaminsky and Schmukler- حسب 3

االجنيب، حترير القطاع املايل احمللي، كما ينظر إىل قطاع البورصة ( سوق رأس املال) بشكل منفصل عن القطاع 
 2املايل احمللي.

يعرف التحرير املايل على أنه عملية تفكيك مجيع اشكال الرقابة التنظيمية، الكمية والنوعية اليت تفرضها الدولة  - 4
على اهلياكل املؤسساتية واالدوات وانشطة الوكالء املختلفني على اقسام القطاع املايل، ليس فقط داخليا، بل وحىت 

  3على املستوى الدويل.
وميكن تعريف التحرير املايل على أنه العملية اليت تقوم على إلغاء مجيع أشكال الكبح املايل،واليت ترتكز على 

مستويني الداخلي واخلارجي، متضمنة على شقها الداخلي جمموعة من االجراءات تأيت على رأسها: حترير 

                                                           
1 .E. Murat Ucer, Notes on Financial liberalization, Proceedings of the Seminar: « Macroeconomic 
Management: New Methods and Current Policy Issues », Held in Turkey, 2000, P1. 
2 .Philip Arestis, Asena Caner, Financial Liberalization and Poverty, Working Paper N°.411, The Levy 
Economic Institute of Bard College, 2004, p 02. 
3 . Fouzi Abderzag, Balbal Hasnaoui, The Impact of Financial Liberalization on the Stability of the 
Financial System in Emerging Markets, Mediterranean Journal od Social Sciences, Vol06, N°06, 2015, p23. 
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معدالت الفائدة الدائنة واملدينة، إلغاء االحتياطات االجبارية، أما على املستوى اخلارجي، فالعملية تتضمن على 
رأسها حترير معامالت رأس املال مع العامل اخلارجي. 

الفرع الثاني: مستويات التحرير المالي 
حيدث عندما يتم حترير إثنني على األقل من  Schmukler  و Kaminskyحسب التحرير املايل الكلي 

 يف حني أن عملية التحرير املايل اجلزئي حتدث عند ؛القطاعات الثالثة بالكامل، ويتم حترير القطاع الثالث جزئيا
عند حترير حساب رأس املال بالكامل، يسمح للبنوك والشركات باالقرتاض التحرير اجلزئي لقطاعني على األقل. 

من اخلارج حبرية، قد يتطلب ذلك ابالغ السلطات، ولكن يف الغالب يتم منح التسريح تلقائيا، قد تكون هناك 
 كما ال توجد أيضا أسعار ضرف خاصة للحساب اجلاري أو ،%10 متطلبات االحتياطي، ولكنها أقل من

معامالت حساب رأس املال، وال توجد قيود على تدفقات رأس املال إىل اخلارج. 
يتميز النظام املايل احمللي احملرر بالكامل بعدم وجود ضوابط على معدالت الفائدة على االقراض واالقرتاض، 

وبالتأكيد عدم وجود ضوابط على االئتمان، كما ال توجد اعانات لقطاعات معينة او خمصصات ائتمانية معينة، 
كما يسمح بتكوين ودائع بالعمالت االجنبية. 

يسمح يف سوق االوراق املالية احملررة بالكامل للمستثمرين االجانب باالحتفاظ باسهم حملية دون قيود، كما 
 1يسمح باعادة راس املال واالرباح والفوائد حبرية يف غضون عامني.

 2أما من حيث املنهج فقد إتبعت الدول منهجني يف عملية التحرير املايل:
: أوصى املؤيدون األوائل للتحرير املايل بالقيام بإزالة كافة القيود يف وقت واحد، ولقد  منهج التحرير السريع-1

اتبع هذا املنهج يف بعض الدول مثل االرجنتني واالورغواي واململكة املتحدة ونيوزيلندا يف السبعينات، حيث قامت 
هذه الدول بإزالة معظم القيود على القطاع املايل خالل فرتة قصرية. لكن هذه الطريقة مل حتقق النجاح ذاته يف 

تلك الدول، ففي حني استطاعت اململكة املتحدة ونيوزلندا من مكاسب التحرير باءت جهود االورغواي 
واالرجنتني بالفشل، حيث تبني أن كان يتعني عليها القيام بسياسات إصالحية قبل تقرير حترير القطاع املايل، 

لذلك ينصح باستخدام هذا املنهج يف الدول ذات االنظمة املالية القوية، واليت متتلك أدوات رقابية صارمة، حيث 
حتقق هلا مكاسب سريعة وفعالة، بينما حيميها نظامها املايل القوي من أية أزمات تنتج عن التحرير. 

تتبع معظم الدول املنهج التدرجيي عند تطبيق سياسات التحرير املايل، وذلك على - منهج التحرير التدريجي: 2
خلفية األزمات املالية اليت حدثت يف بعض الدول اليت تبنت منهج التحرير السريع. إن جتارب بلدان املخروط 

اجلنويب ألمريكا الالتينية أشارت إىل أنه كي يستطيع بلد ما حتقيق االستمرار يف قابلية حساب رأس املال للتحويل 
وتقليل املخاطر املالية املقرتنة به، يتعني عليها إنتهاج سياسات تنظيمية قبل تقرير إنفتاح القطاع املايل. وعلى 
العكس من ذلك فإن تدفقات رؤوس االموال بغرض املضاربة جتعل من الصعب حتقيق االنفتاح حلساب رأس 

                                                           
1 . Philip Arestis, Asena Caner, op.cit, pp:2-3 

 .205 ص، 2012 ،06 ، جملة االقتصاد اجلديد، العدد، إستراتيجية القطاع المالي العربي في مواجهة تحديات التحرير الماليالعقريب كمال . 2
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املال. لذلك فإن التدرج يف عملية التحرير يساعد يف كسب الوقت إلخداث تغريات هيكلية يف األسواق املالية 
 كي تستطيع العمل يف املناخ الدويل. 

الفرع الثالث: شروط نجاح التحرير المالي 
 1هناك جمموعة من الشروط االساسية لتحقيق حترير مايل ناجح تضم:

من أهم ركائز االستقرار االقتصادي العام هو وجود معدل تضخم أ- توفر اإلستقرار االقتصادي العام: 
منخفض ألن إرتفاعه يؤدي إىل إخنفاض قيمة العملة وارتفاع سعر الفائدة، وبالتايل خسائر كبرية يف االقتصاد مما 

يعرقل النمو االقتصادي ويساهم يف إضعاف النظام املصريف والتاثري على التحرير املصريف 
ختص املعلومات تلك املتعلقة بسيولة املؤسسات املالية لصاحل املودعني ب- توافر المعلومات والتنسيق بينها: 

واملستثمرين، ومعلومات عن إدارة املؤسسات املالية اليت تساعد على حتديد خماطر االستثمار والعائد املتوقع. 
وينطوي التنسيق بني املعلومات على حتديد العالقة بني معدل الفائدة ودرجة املخاطرة من جهة، ومعدل الفائدة 

 حيث يرى مؤيدو التحرير املصريف أن املشروعات األكرب خماطرة يف حالة زيادة ؛واألرباح املتوقعة من جهة أخرى
كما ينطوي على عدم التنسيق بني . معدل الفائدة هو األكثر عائدا والعكس صحيح ال�ا تعوض معدل الفائدة

املعلومات صعوبة متييز املقرضني بني املشروعات الفاشلة واملشروعات الناجحة، ورفع تكلفة احلصول على 
معلومات، وهلذات يرى منتقدوا سياسة التحرير املصريف ضرورة التدخل احلكومي إللزام اجلهات املعنية على توفري 

املعلومات اليت جتعل االسواق املالية عرضة لالخفاق. 
؛ ج- االشراف الحذر على االسواق المالية: يخص التدخل الحكومي أنجاح سياسة التحرير المصرفي
حيث حتدد الوكاالت االشرافية واملشرفون على وجه اخلصوص أدوار كل من املدير ومدراء األعمال من أجل 
شفافية وحتليل املخاطر احملتملة، وكذلك أدوار املراجعني  اخلارجيني يف إعداد التقارير املوضحة للمخاطر اليت 

تتعرض هلا املؤسسات املالية واملصرفية. ويهدف الشراف احلذر على املؤسسات املالية إىل مكافحة التسيب عن 
طريق االهتمام مبواجهة االخطار وضمان الشفافية عن طري اإلهتمام باألوضاع املالية واهليكل التنظيمي واالداري 

 يف التأكيد على مفهوم االشراف احلذر 1975للمؤسسات املالية . ولقد سامهت جلنة بازل اليت تأسست سنة 
 واملوحد على جمموعة البنوك الدولية.

 وبإتفاق 1989وفقا لتقرير البنك الدويل سنة  د- إتباع التسلسل والترتيب في مراحل التحرير المصرفي:
غالبية املؤلفني، يوجد هناك أربع تسلسالت ضرورية من أجل حترير مايل ناجح، حبيث جيب أن يسبق التحرير 

املايل احمللي حترير حقيقي حملي، وأن يسبق التحرير املايل اخلارجي حترير احلقيقي اخلارجي ( حترير التجارة اخلارجية 
.(2  

                                                           
  ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت دور التحرير المصرفي في إصالح المنظومة المصرفية،بن طلحة صليحة، معوشي بوعالم، .  1

 .479-178ص ص:، 2004، ديسمرب 15-14 أیام:االقتصادية- الواقع والتحديات، جامعة الشلف،
2. Maazouz Mokhtar, Enayati Fatimah, Financia Liberalization in The Developing Countries: Failures of of 
the experiment and Theoritical Answers, Les Cahiers du MECAS, N03, 2007,p 165.  
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  1ويتم ذلك يف مراحل كالتايل:
من أجل اإلنتقال من نظام مايل مقيد إىل نظام مايل أكثر حرية، ينبغي أن يبدأ اإلصالح، أوال المرحلة األولى: 

بتحرير القطاع احلقيقي من خالل جمموعة من اإلصالحات اهليكلية يف خمتلف القطاعات اإلقتصادية، كما ينبغي 
أن تتخذ يف هذه املرحلة تدابري لتحسني الكقاءة يف القطاع العيين واتباع سياسات أكثر حتررا اجتاه الصناعة 
. والتجارة، والسيطرة املالية جيب أن تسبق عملية التحرير املايل، باإلضاىف إىل حتقيق إستقرار اإلقتصاد الكلي

 اخلطوة الثانية يف منهج التحرير تتمثل يف فتح سوق وطنية لرأس املال تتيح للمودعني تلقي المرحلة الثانية:
معدالت فائدة حقيقية جمزية تتحد يف السوق بكل حرية عند مستواها التوازين وميكن تعديلها وفق نسب 

 التضخم.
 يف األخري، يأيت التحرير املايل اخلارجي من خالل تشجيع االجانب بالدخول يف األسواق املالية المرحلة الثالثة:

احمللية، من أجل زيادة املنافسة والكفاءة، وعند حتديد تسلسل إلغاء القيود على الصرف األجنيب، ينبغي حترير 
حساب العمليات اجلارية أوال، مت حترير حساب رأس املال بعد ذلك ألنه ميكن أن تؤدي تدفقات رؤوس األموال 

 إىل الداخل إلرتفاع سعر الصرف مما يؤثر سلبا على الصادرات احمللية
يشري اجلدول التايل إىل تسلسل الالزم يف االصالحات من أجل جناح عملية التحرير املايل: 

  

  ): تسلسل مراحل التحرير المالي الناجح 03الجدول رقم( 
 

 الخارجي المحلي القطاع

 حقيقي

- السياسة املوجهة حنو االستقرار 
- حترير االسعار 

- اإللغاء الضمين والصريح للضرائب واإلعانات 
 - اخلصخصة

- حترير املعامالت ( رفع احلواجز التجارية ) 
 - إنشاء سوق صرف العمالت األجنبية 

 مالي
- خصخصة البنوك 

-إعادة هيكلة/ خصخصة االنظمة البنكية احمللية 
 - إعادة تنشيط سوق املال.

- التخلي عن مراقبة حركة رؤوس األموال 
 - إمجايل قابلية حتويل العمالت

 
 Source: Maazouz Mokhtar, Enayati Fatimah, Financia Liberalization in The 

DevelopingCountries:Failures of of the experiment and Theoritical Answers, Les Cahiers du 
MECAS, N03, 2007,p 165. 

 
 
 
 
 

                                                           
، رسالة ماجستري، غري منشورة،  كلية العلوم االقتصادية التحرير المالي وأثره على النمو االقتصادي: دراسة حالة الجزائرشكوري سيدي حممد،  . 1

 .97-96ص: ص، 2005/2006، والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ايب بكر بلقايد، تلمسان

1 3 

2 4 
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 الفرع الثالث: توسع التحرير المالي في العالم

إن البداية احلقيقية لعملية التحرير املايل كانت يف كل من الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا وكندا وسويسرا سنة 
 حيث أصبحت بناء على ذلك أسعار الصرف تتحدد وفقا آللية العرض والطلب بعد إالن أمريكا وقف 1971

فاعلية حتويل الدوالر إىل ذهب بسبب جلوء الدول األوربية إىل حتويل ما لديها من دوالر أمريكي إىل ذهب عندما 
تعرضت عمالهتا إىل عدم اإلستقرار إثر املصاربات اليت كانت يف أسواق النقد واليت تزامنت مع تفاقم العجز يف 

ميزان املدفوعات األمريكي، مما كان له األثر يف إحداثَ إضطرابات يف أسواق املال واهنتزاز الثقة يف الدوالر 
 مث حلقتها اليايان 1979األمريكي يف دول القارة األوربية. أما بريطانيا فقد ألغت القيود من األسواق املالية عام 

  إن توسع وانتشار سياسات التحرير املايل 1 وباقي أعضاء صندوق النقد الدويل واجملموعة األوربية.1980سنة 
 2اختلفت من بلد آلخر؛ حبيث كان هناك اختالف يف التوقيت، واحملتوى، والتطور التنارخيي كان كما يلي :

 انطلقت عملية التحرير املايل يف عقد التسعينات؛ حبيث كانت غالبا تتم يف سياق - في الدول االفريقية :1
االستقرار وبرنامج االصالحات املعززة بدعم صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، كما اصبحت تكاليف الكبح 

املايل واضحة. 
 معظم الدول تبنت التحرير املايل يف عقد الثمانينات، مع تباين يف التوقيت ويف درجة - في دول شرق آسيا:2

 مث ،1970التحرير بني هذه الدول، على سبيل املثال، اندونيسيا، اليت قامت بتحرير تدفقات رؤوس االموال يف 
 ،1992 يف حني أن اجلمهورية الكورية مل تقم بتحرير أسعار الفائدة رمسيا حىت سنة ،1984أسعار الفائدة يف 

كما أدى اخنفاض معدالت التضخم بشكل عام إىل إبقاء أسعار الفائدة جملموعة هذه الدول معقول بالقيمة 
االمسية. 

، 1969: بدأ الكبح املايل يف عقد السبعينات، مع تأميم البنوك، يف اهلند سنة - في دول جنوب آسيا3 
 فيما بعد مت توجيه ضوابط االئتمان و فرض معدالت الفائدة وتشديدها، لكن أسعار ،1974باكستان سنة 

الفائدة احلقيقة بقيت يف احلدود املعقولة، أما عملية التحرير فانطلقت يف بداية التسعينات  مع التحرير التدرجيي 
 السعار الفائدة، التخفيض يف االحتياطات، السيولة، وتطلبات االئتمان املوجهة، وكذلك حترير أسواق االسهم.

 بدأت حلقات التحرير املايل يف السبعينات، ولكن عملية الكبح املايل عادت واستمرت في أمريكا الالتينية:- 4
أو باألحرى ازدادت خالل عقد الثمانينات مع أزمات الدين، وإرتفاع معدالت التضخم، وعجز احلكومات، 
وتوسع النمو السكاين، لكن مع بداية التسعينات حدث عملية حترير مايل كبري بالرغم من إختالف التوقيت 

ودرجات التحرير مابني الدول. 

                                                           
 .206 ص، 2012، 05   جملة االقتصاد اجلديد، العددالتحرير المالي: المكاسب والمخاطر الناتجة عنه،. سعيدي فاطمة الزهراء،  1

2 .James Hanson, S.Ramachandran, Economic growth in the 1990s, Learning from decade of reforms, the 
World Bank, Washington, 2005, p 205. 
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: توسع عملية التحرير املايل يف التسعينات يف سياق كرد فعل - في االقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية5
ضد الشيوعية. و ميكن عرض بدء عملية التحرير املايل يف بعض الدول من خالل اجلدول التايل : 

  ) تاريخ التحرير المالي في دول مختارة04الجدول رقم: ( 
 التحرير المالي الكلي التحرير المالي الجزئي الدولة  االقليم الجغرافي

 أمريكا الالتينية

 1994 1994-1976االرجنتين 

 1998 1998-1974الشيلي 

 1991 1991-1973المكسيك 

 1998 1998-1974كولومبيا 

 1996 1996-1973فنزويال 

 آسيا

 1996 1996-1980بنغالديش 

 1998 1998-1980تايالندا 

 1997 1997-1978أندونيسيا 

 1994 1994-1978سيرالنكا 

 1987 1987-1972سنغافورة 

 افريقيا

/  1987الجزائر 

 1992 1992-1990مصر 

/  1986تونس 

 / 1980المغرب 

 / 1980جنوب افريقيا 
Source :Saousssen Ben Gamra, Mickael Clevenot, Liberalisation Financiere et crise 
bancaire dans les pays emergents, p 13   .Disponible sur le Site 
web:http://www.hal.archieves-ouvertes.fr. 
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المطلب الثاني: أنواع التحرير المالي، الخصائص و المؤشرات.   
الفرع االول: التحرير المالي الداخلي 

االجراءات اليت يتم تطبيقها بدرجات متفاوتة بني البلدان،  يتضمن التحرير املايل جمموعة من مضمونه: -1
 1وتتلخص عموما اجراءات التحرير املايل يف احملاور التالية:

الدائنة  الفائدة ألسعار أعلى سقف وحتديد والتثبيت الرقابة ازالة خالل من ذلك ويتم- تحرير اسعار الفائدة: أ
 املالية خالل السوق يف لتتحدد تركيا حىت أو الفائدة سعر حتديد يف احلرية من أوسع جمال بإعطاء ،وذلك واملدينة
 طريق حتديدها لالستثمار عن حنو واالجتاه وقوى الطلب عليها االموال املمثلة بعارضي العرض قوى بني التفاعل
 ما يتم الذي ال ميكن  أن االقتصادي النمو يف زيادة إىل يؤدي مما االستثماري واإلنفاق االستهالك بني املوائمة

 .معني حد عند االسعار تثبت مل
 قطاعات حنو االئتمان توجيه على الرقابة من احلد يتضمنااللزامية:  واالحتياطات االعتمادات تحرير -ب

 البنوك على االلزامية االحتياطات الغاء حىت أو وخفض االخرى ملقطاعات االعتمادات من حمدده واحلد
العرض  على للتاثري املفتوحة السوق عمليات خاصة النقدية للسياسة مباشره الغري االدوات واالعتماد على

النقدي. 
حىت  او واألجنبية احمللية البنوك اقامة تعيق اليت القيود وحذف الغاء تشمل :المصرفية المنافسة تحرير- ج

 التجارية واعطاء البنوك على املفروضة االئتمانية االسقف الغاء خالل من املالية واملؤسسات البنوك خصخصة
 على الودائع  أو على املفروضة الفائدة ألسعار املناسب اهليكل حتديد يف احلرية كامل التجارية للبنوك الفرصة

 2 باالضافة إىل ما سبق، ميكن اضافة:.القروض
  تسهيل شروط املشاركة لكل من املنشآت واملستثمرين يف السوق املالية عن طريق ختفيف او ازالة شروط

االدراج ( التسجيل)، من خالل اعطاء حرية يف تسعري االصدارات اجلديدة، وكذلك من خالل السماح مبزيد 
من احلرية للوسطاء، كالسماسرة، ومن خالل تيسري شروط االقرتاض بضمان االسهم واستثمار االموال 

 املقرتضة يف السوق؛
 الوكالء املاليني، وعلى وجه التحديد، بكسر ما  ختفيض الرقابة على االستثمارات اليت ميكن أن يضطلع هبا

 على للحفاظاألنشطة املصرفية وغري املصرفية. تسعى أكثر األنظمة املالية تنظيما  يسمى بـ"اجلدار الصيين" بني
فصل خمتلف قطاعات القطاع املايل مثل: األعمال املصرفية، والتجارية، وصناديق االستثمار املشرتك والتأمني. 

حول املصاحل اليت ميكن أن  يف جزء واحد ال يسمح هلم باالستثمار يف جزء آخر خوفا من الصراعات الوكالء

                                                           
 320ص ،2018، 56 عدد ، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية،التحرير المالي واثره على النمو االقتصادي في االردننضال علي عباس،  . 1

2 . Jayati Ghosh, The Economic and Social Effects of Financial Liberalization: A Primer for Developing 
Countries, DESA Working Paper No. 4,magazine:ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRES, 2005,pp: 2-3. 
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هذه التنظيمات (اجلدران) التنظيمية اليت  تؤثر على ممارسات األعمال بشكل سليب، وبالتايل فإن إسقاط
؛ "البنوك العاملية" تفصل بني هذه القطاعات سوف تؤدي إىل ظهور

 الوكالء املاليني من الوصول إىل األموال،  التوسع يف املصادر واألدوات اليت من خالهلا، ميكن للشركات أو
يف السوق  الصكوك مثل: األوراق التجارية وشهادات اإليداع الصادرة وبالتايل سوف يؤدي هذا إىل انتشار

 ؛)ايصاالت االيداع االمريكية ( ADRsمثل  احمللية، والسماح ملنتجات السوق الثانوية يف اخلارج
 فيما يتعلق بكفاية رأس املال، واملعايري  التحول إىل نظام االلتزام االختياري باملبادئ التوجيهية القانونية مع

 اقتصار دور البنك املركزي يف اإلشراف واملراقبة. احملاسبية واملمارسات ذات الصلة، مع
 يف  الكثري من الدراسات تطرقت لقياس درجة التحرير املايل، وقد اختلفت فيما بينها خاصة- المؤشرات :2

 وتطور من جهة  املايل التحرر لدرجة ميكن من خالهلا وضع القياس األنسبي اليت  عدد املؤشرات وأنواعهاحتديد
 1، كما يبلي:التجريبية ها قياسا إىل الدراسات أبرز فيما يلي سوف يتم عرض ، من جهة اخرىاملايل النظام

 والذي ميثل جمموع الكتلة النقود، عرض مؤشر أيضاً  عليه ويطلق):M2/PIB حجم الوساطة المالية (  أ-
ويرى ماكينون  )، PIB (النقدية ( الودائع الجل والودائع اجلارية والنقود السائلة ) نسبة إىل الناتج الداخلي اخلام

ان النسبة املنخفضة هلذا املؤشر ميكن ان ترتجم مبثابة مؤشر للكبح املايل، وارتفاع هذه النسبة يعرب عن الدور 
الكبري للوساطة املالية. 

 جيمع هذا املؤشر الودائع حتت معدل اجمالي الودائع المصرفية إلى اجمالي الناتج الداخلي الخام: -ب
الطلب والودائع الطويلة ومتوسطة االجل، وهو يقيس قدرة النظام املصريف على تعبئة االدخار بصرف النظر عن 

بانه يشمل كافة انواع الودائع لدى البنوك، باستثناء النقود ) M2/PIB(اجله كما انه خيتلف عن املؤشر االول 
املتداولة خارج النظام املصريف، وارتفاع هذه النسبة يدل على الدور الكبري للبنوك يف تعبئة االدخار ومتويل 

االستثمارات مبا يكون له دور اجيايب على النمو االقتصادي. 
يقيس هذا املؤشر قدرة النظام املصريف يف جذب معدل اجمالي اشباه النقود إلى الناتج الداخلي الخام:  -ج

املدخرات الطويلة ومتوسطة االجل، والذي يعرب عن مدى قدرة البنوك على توفري التمويل للعمليات االستثمارية 
طويلة االجل، وهو يعكس مدى التزام البنوك بتمويل التنمية االقتصادية. 

يقيس هذا املؤشر مدى مسامهة البنوك  نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص إلى الناتج الداخلي الخام: -د
احمللية يف منح قروض والتسهيالت للقطاع اخلاص، حيث انه كلما زادت نسبة القروض اليت يستفيد منها القطاع 
اخلاص بالنسبة للناتج الداخلي اخلام، فان هذا يدل على تطور النظام املصريف خصوصا بدوره يف مجع املعلومات، 

                                                           
، جملة  ،اثر سياسات التحرير المالي على النمو االقتصادي لدى دول منظمة التعاون االسالميمدياين حممد، طلحاوي فاطمة الزهراء،  .1

  .136ص  2016 ،02، العدد01جامعة االستقالل لألحباث، اجمللد
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مراقبة املديرين، تنويع املخاطر، باالضافة إىل تعبئة االدخار، وتسهيل عمليات التبادل باكثر فاعلية، تزيد من 
 مسامهته يف عملية النمو االقتصادي.

 الدولة يف املختصة السلطات متارسها اليت القيود أ�ا على تعرف القيود على تحرير النظام المالي المحلي: -3
 وإىل من، املالية واملدفوعات األموال، رؤؤس كمية حركة على السيطرة هبدف البنوك املركزية) يف عادة (متمثلة

إىل  القيود من النوع هذا كميته ، ويهدف تقييد أو التداول هذا حظر على الصريح النص خالل الدولة، من
 1 :عدة أشكال يأخذ القيود من النوع وهذا .الدول عرب املتداولة األموال رؤؤس كمية على املباشر التأثري

 أن البنوك املركزية تتطلب فإن احلالة، هذه ويف الدويل، املستوى على املالية املعامالت كافة على الواردة القيودأ- 
بذلك ( مثل البنوك التجارية)، وذلك لكي  هلا مرخصة مالية مؤسسات خالل من األموال رؤؤس حركة تتم

 ؛تتمكن البنزك املركزية من السيطرة على كمية االموال املتداولة من خالل رقايتها على عمل البنوك التجارية
 السلطات املختصة قيام خالل من املالية؛ اخلدمات قطاعات من حمددة قطاعات على صرحية قيود  فرضب-

 يف االستثماري ملتطلبات العمل دنيا حدود بوضع أو املباشرة األجنبية االستثمارات دخول على الصريح باحلظر
 ؛الداخل

األسواق املالية  يف ألسهم األجانب امتالك حظر خالل من املالية، األسواق عمل على الواردة  القيودج-
 ؛الشراء أو البيع بعمليات قيامهم حظر خالل من الوطنية،
 حركة األموال، على الكمية بالقيود عالقة ذات إجراءات أو كمية، قيود املختصة السلطات تفرض د- قد

 الدولة. وإىل من، سفرهم عند لألشخاص اململوكة األجنبية، والعمالت
 السيطرة على هبدف األول، املقام يف واالئتمانية املصرفية، العمليات على القيود من النوع هذا يرد         بالتايل

 تسهيالت حظر املالية، إىل الشركات أو الوطنية، البنوك تلجأ قد :املثال سبيل األموال، فعلى رؤؤس تدفق حركة
 من احلد هبدف الوطنية؛ اخلارجية للمؤسسات للقروض أدىن حد متطلبات تفرض أن أو املقيمني، لغري ائتمانية
 حلجم بالنسبة موحدة غري معايري تضع السلطات قد ذلك إىل باإلضافة اخلارج،  يف املستثمرة األموال كمية

 .املقيمني لغري املسموحة اخلارجية االئتمانات
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في المالية الخدمات قطاع وواقع العالمية، التجارة منظمة اتفاقيات في المالية الخدمات تجارة تحريرفياض،  حممود إبراهيم حممود . 1

 . 8-7 ص ص: ،2005 رسالة ماجستري، كلية االعمال واالقتصاد، فلسطني جامعة بريزيت، ،فلسطين
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الفرع الثاني: التحرير المالي الخارجي 
 تسهلاإلجراءات السياسية اليت إىل  التحرير املايل اخلارجي يشري- مضمون التحرير المالي الخارجي: 1

للمقيمني من احلصول على األصول واخلصوم املقومة بالعمالت األجنبية وميكن لغري املقيمني العمل يف األسواق 
 2:ميكن متييز ثالثة أنواع واسعة من املعامالت يف هذا الصددو 1 االنفتاح املايل. إىلاملالية الوطنية ،أي

 ولغري املقيمني الدولية، السماح للمقيمني باالقرتاض حبرية يف األسواق املالية من خالل :المعامالت الداخلية 
؛ االستثمار حبرية يف األسواق املالية احمللية

 يف اخلارج وغري   السماح للمقيمني بتحويل رأس املال وحيازة األصول املاليةمن خالل:المعامالت الخارجية
 ؛املقيمني إلصدار االلتزامات واالقرتاض يف األسواق املالية احمللية

 السماح بعالقات املدين - الدائن بني املقيمني من خالل : المعامالت المحلية بالعمالت األجنبية
.بالعمالت األجنبية مثل الودائع املصرفية واإلقراض بالعمالت األجنبية

وعموما تتمحور إجراءات التحرير املايل  .
Fاخلارجي حول:

3 
 قوى الطلب بني التفاعل على بناء يتحدد ثابت، والذي غري صرف سعر اعتماد- الغاء ضوابط الصرف: أ

 .املوضوع هذا حول العرض وقوى
 املالية االوراق أسواق على املفروضة القيود ختفيف خالل من ذلك ويتم المالية: اسواق االوراق فتح ب-

 أمام تقليلها أو احلواجز إلغاء خالل من وذلك املالية، االسواق كفاءة زيادة على تعمل أن شا�ا واليت من
املسامهة  الشركات تشجيع يعزز منها، الذي االنسحاب او السوق يف املسامهة والشركات انضمام املستثمرين

لتطوير  االساسية البنية حتسني على االوراق املالية، والعمل إصدار كيفية حتديد يف أوسع حرية واعطائها
 إىل السوق بالدخول االجنبية ملشركات والسماح املاليني الوسطاء مع ملتعامل شبكة انشاء االسواق املالية مثل

 املايل. القطاع يف املنافسة حالة لتعزيز املالية االوراق الصدار اجملال وفسح املالية
 من القضايا  يعترباالنفتاح املايلالتحرير املايل اخلارجي أو قياس  - مؤشرات التحرير المالي الخارجي: إن2

 �جني عريضني يف اجياد مسألة كيفية قياس انفتاح حساب رأس املال. ميكن ، ويتمحور يفاملفاهيمية الرئيسية
 واآلخر يقيس االنفتاح  )de jure (  : أحدمها يعتمد على قياس االنفتاح حبكم القانون االقتصاديةاألدبيات

لقيود املفروضة على معامالت  . يتم متثيل االنفتاح حبكم القانون يف الغالب عن طريق إزالة )de facto (الفعلي
 AREAR) ( الصرف وقيود الصرف ترتيبات عن السنوي التقرير"يفحساب رأس املال على النحو املنشور 

  حبيث؛ كمتغري منفصلف االنفتاح املايلالطريقة املعتادة هي ببساطة تعروأن  .اخلاص بصندوق النقد الدويل
                                                           

1 . Yilmaz Akyüz, Giinther Held, Finance and The real economy, ISSUES AND CASE STUDIESIN 
DEVELOPING COUNTRIES , United Nations University /World Institute for Development Economics 
Research Economic Commission for Latin America and the Caribbean United Nations Conference on Trade and 
Development, chile, 1993, p49 
2 . Yilmaz Akyüz, Giinther Held, op.cit, p49 

  .321 ، صمرجع سابقنضال علي عباس،  . 3
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 ) Quinnقام كني (،  لذلك ، أي يشري إىل االنفتاح الكامل أو االنغالق. كبديل1-0تنحصر قيمته مابني: 
 درجات خمتلفة من تسع لبناء مقياس انفتاح ميكن أن يأخذ  ) AREAR( يف املذكورةتفاصيل باستعمال ال

  نقطة. وهذا يسمح بتصنيف أدق بكثري لالنفتاح القانوين0.5بزيادات  4 إىل 0 تنحصر ما بنياالنفتاح 
  هذا املؤشر (مؤشر حساب يتم، املايل لالنفتاح مؤشرًا) Chinn and Eto( وإيتو تشني طور مث 1.وتغيرياته

KAOPEN  (يف متوفرة ثنائية ومهية متغريات 4 خالل من) AREAER ."(عن معلومات املتغريات هذه توفر 
 2.بلد لكل الدولية املالية املعامالت على املفروضة القيود وطبيعة مدى

حبيث أن ؛ بتحليل العديد من املقاربات الواقعية لالنفتاح االقتصادية، قامت األدبياتاملقاييسكبديل هلذه 
 حبكم القانون قد ال تشهد بالضرورة مثل هذه املنفتحةاألساس املنطقي للنظر يف االنفتاح الفعلي هو أن الدولة 

نظرت األدبيات يف تدفقات رأس املال املختلفة من حيث صلتها باالستثمار األجنيب وبالتايل فقد التدفقات. 
  3.املباشر ، وتدفقات احلافظة ، وتدفقات الديون

 األسعار فروق إىل تستند مقاييس (رمسيني �جني حتديد ميكننا للبلد، املايل االنفتاح لقياس احلالية األساليب من
 لتكامل السعر على القائمة املقاييس يف النظر هو  حبيث أساس النهج االول ؛)الكمية على القائمة واملقاييس

 املال رأس ألسواق احلقيقي التكامل ينعكس أن جيب؛ أي التدفقات واجتاه حجم عن النظر بغض األصول سوق
 هناك يشري إىل أن سليم املنطق أن حني يف. الوطنية احلدود عرب املماثلة املالية لألدوات املشرتكة األسعار يف

 لالقتصادات بالنسبة ذلك من أكثر وحىت الناشئة لألسواق التدابري هذه مثل استخدام يف كثرية عملية مشاكل
 املخاطر من كبريًا عدًدا االقتصادات هذه يف املالية األدوات عوائد تتضمن قد  حبيث أنه؛الدخل منخفضة النامية

 مبا سائلة أو عميقة ببساطة احمللية املالية األسواق تكون ال قد ، عام بشكل. قياسها يصعب اليت السيولةعالوة و
 4. األسعار لفروق الفعالة باملراجحة للسماح يكفي
 مقياس أفضل) الفعلية الرأمسالية التدفقات على القائمة األساليب (الكمية على القائمة املايل التكامل مقاييس توفر
 إمجايل أو صايف باستخدام التكامل قياس يف املسائل إحدى تتمثل. الدولية املالية األسواق مع البلد لتكامل متاح

 هذا يتمتع الواقع، يف. منطقية وأكثر نسبًيا تقلًبا أقل تكامل صورة اإلمجالية التدفقات توفر. املال رأس تدفقات
 الواقع يف االقتصادات كانت إذا ما  من خالهلايرى أن يتوقع واليت االجتاهني يف التدفقات التقاط مبيزة املقياس

                                                           
1 . Marcel Fratzcher,Matthieu Bussiere, Financial Openess and Growth, Short run Gain, Long run Pain, 
Working paper Series NO348, European Central Bank, 2004, pp: 10-12 
 

2.Samouel beji, L’APPROCHE INSTITUTIONNELLE DU DÉVELOPPEMENT FINANCIER : CAS DES 
PAYS DU MOYEN-ORIENT ET DE L’AFRIQUE DU NORD, Mondes en Développement Vol.43-2015/3-
n°171, p124.     

 

 

3 . Marcel Fratzcher,Matthieu Bussiere, Financial Openess and Growth, Short run Gain, Long run Pain, 
Working paper Series NO348, European Central Bank, 2004, pp: 10-12 
 

4 . Rajmund Mirdala, Macroeconomic aspects of financial liberalization,  PANOECONOMICUS, 2006, 
pp:441-442. 
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 يؤدي كما. خمتلفة خماطر مبلفات ووكالء متعددة مالية أدوات به  اقتصاديعامل يف بكفاءة املخاطر تشارك
 املقياس مع جيد تناسق إىل الوطين اإلمجايل احمللي الناتج إىل كنسبة واخلارجة الداخلة التدفقات جمموع استخدام
 احمللي الناتج إىل كنسبة والصادرات الواردات جمموع وهو ، التجاري لالنفتاح واسع نطاق على املستخدم
 للتخفيف. القياس خلطأ وعرضة للغاية متقلبة تكون أن إىل متيل السنوية التدفقات هذه فإن ، ذلك ومع .اإلمجايل

 واخلصوم لألصول اإلمجالية األرصدة جمموعميثل  مقياس استخدام األفضل من يكون قد ، املشاكل هذه من
  1.اإلمجايل احمللي الناتج إىل كنسبة األجنبية

 رؤؤس حركة من احلد إىل القيود من النوع هذا يهدف- القيود على تحرير النظام المالي الخارجي: 3
 املتوقع املايل العائد مستوى من احلد أو املعامالت، تلك زيادة تكلفة خالل من املالية، واملعامالت األموال،

 صرف أنظمة إتباع على أساسا يعتمد حيث متعددة، قد يأخذ أشكاال القيود من النوع وهذا .عنها الناتج
 يف واليت الدول، عرب األموال رؤؤس تدفق حركة على مباشرة غري أو مالية مباشرة، عوائد فرض أو متعددة،
 2:يف تتمثل األشكال املالية، وهذه املعامالت وحجم تكلفة، على تأثريا مباشرا ستؤثر النهاية

 للمعامالت صرف خمتلفة أسعار أنظمة بوضع املركزية احلكومات تقومالصرف:  أسعار معدالت تغيير -أ
 الصرف كمية حتديد يف أسباب؛ تتمثل لعدة القيود من النوع هذا إتباع إىل املركزية احلكومات وتتجه .املالية

 والثانوية)، األساسية، السلع استرياد حتديد أولوية ( مثل احلاكمة السلطة تضعها اليت األوليات حسب األجنيب
 بني املايل التوازن إحداث خالل من الدولة؛ ميزان مدفوعات يصيب قد الذي العجز على القضاء وكذلك
 التجارة حبركة كبريا ضررا يسبب القيود؛ من النوع هذا أن ومن املعلوم .  والتصدير االسترياد، وقيمة حجم،
 الصرف سعر نظام استقرار على سلبا يؤثر الذي األمر واخلدمات؛ البضائع التجارة يف تقييد خالل من الدولية

 من النوع هذا مثل اعتماد أعضائها على الدويل النقد صندوق اتفاقية حظرت وهلذا .املستوى الدويل على
القيود. 

 فرض عوائد األسلوب هذا يتضمن  :الدول عبر األموال رؤؤس تدفق على مباشرة مالية عوائد  فرض-ب
 بفرض املركزية تقوم احلكومات قد :املثال سبيل فعلى .الدولة وإىل من، األموال رؤؤس حركة على مباشرة مالية

 واملوجودة ألجانب، اململوكة األموال اخلارج، أو يف واملودعة ملواطنيها؛ اململوكة األموال على مباشرة ضرائب
 املعامالت حتويل تكلفة زيادة خالل من حجم االستثمار، من احلد يف يساهم الذي األمر .الدولة هذه داخل
 على مباشرة غري قيودا تعترب املالية العوائد وهذه .من االستثمار املتوقع العائد معدل تقليل أو خارجيا، املالية

 املواطنني، بني أو واخلارجية، احمللية املوجودات بني متييزي على أساس بنيت إذا الدولية؛ املالية املعامالت

                                                           
1 . Rajmund Mirdala,op.cit, p442. 

  .10-9 ص:  صمرجع سابق،فياض،  حممود إبراهيم حممود. 2
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 بني األموال رؤؤس حركة على قيودا تعترب ال فإ�ا إليه، املشار هذا التمييز حيدث مل إذا أما واألجانب،
 .الدول

 معدل يف تغيري القيد، هذا يتمثل :الدول عبر األموال رؤؤس تدفق على مباشرة غير مالية عوائد فرض ج-
 هذا ميثل حيث البنك املركزي،  لدى التجارية البنوك به حتتفظ أن جيب الذي اإلجباري القانوين االحتياطي

 رأى فإذا .املالية ودائعها مقابل أرصدة نقدية من التجارية البنوك به حتتفظ أن جيب الذي األدىن احلد املعدل
 ورأى فيه؛ املرغوب املايل املستوى قد جتاوز التجارية البنوك قدمته الذي االئتمان حجم أن املركزي البنك
 القانونية النسبة رفع إىل يلجأ فانه مثال)؛ التضخم االقتصادي ظاهرة مكافحة (بغرض االئتمان تقليل ضرورة

 هبا االحتفاظ التجارية البنوك من املطلوب النقدية األدىن لالحتياطيات احلد زيادة :النقدي،أي لالحتياطي
 يف التشديد أو لعمالئها، جديدة ائتمانات تقدمي يف التشديد التجارية إىل البنوك يدفع الذي األمر .لديه

 األسواق،  يف املتداول االئتمان حجم من احلد من حالة تنشأ املالية، بالتايل االئتمانات هذه منح شروط
 .صحيح والعكس
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الجدول رقم (   ): القيود في مختلف انواع و مستويات التحرير المالي 
 

انواع التحرير 
المالي 

التحرير المالي الجزئي التحرير المالي الكلي القيود مضمونه 

الداخلي 

لنظام المالي ا
 المحلي

حترير اسعار الفائدة - 
الدائنة واملدينة 

- الغاء االحتياطات 

االجبارية. 

- الغاء ختصيص وتوجيه 

االئتمان 

 - حترير املنافسة

الرقابة على معدالت الفائدة 
الدائنة واملدينة 

ال توجد 
 يوجد

 ) بصفة جزئية ( 

الرقابة على االئتمان 
واحتياطات الصرف 

يوجد ال توجد 

الخارجي 

سوق االوراق المالية 
- االستثمارات احمللية 

واالجنبية يف احملافظ املالية 

- توزيع ارباح االسهم 

 وعوائد السندات

 

القيود على متلك راس املال 
من طرف املستثمرين 

االجانب 
ال توجد 

 يوجد
 ( ميكنهم االحتفاظ مبعدل 
ثابت من حقوق امللكية ). 

امكانية اعادة راس املال 
وارباح االسهم والفوائد 

توجد 

 توجد
 ( امكانية التحويل بعد العام 
الثاين، وان ال تتجاوز العام 

اخلامس ) 
حساب راس المال 

- القروض اخلارجة من 

طرف البنوك. 
 - سعر صرف متعدد

امكانية اللجوء للتمويل 
اخلارجي 

 

توجد 
(نسبة االحتياطي  

االجباري اقل من 
10%( 

 توجد
 (نسبة االحتياطي االجباري 

 )% 50 و  10مابني 

القيود على سعر الصرف 
والقيود االخرى 

التوجد 

 ( اسعار صرف خاصة توجد
مطبقة على الصفقات متعلقة 
باحلساب اجلاري وحساب راس 

املال ) 
 من إعداد الباحث باالعتماد على :  المصدر:

-Benmarzouka Tahar, Cours Déconomie Internationale, Institut de Financement du 
développement du Maghreb Arabe, 2008, pp :51-52. 

، جملة 2015-1990 اثار التحرير المالي المصرفي على النمو االقتصادي في الجزائر- دراسة قياسية للفترةراشدي فاطمة، قارة ابراهيم، - 
 .07، ص 2018قيود للبحوث احملاسبية واملالية،
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   الخدمات المالية والمصرفية التحريرلمطلب الثالث: فوائد ومخاطرا
على جمموعة من االفرتاضات النقدية واليت ميكن حصرها يف  املايل التحرير لتدابري املؤيدة احلجج  معظمتستند

 1:النقاط التالية
 ومعدل والعمالة املال رأس مثل اإلنتاج لعوامل املتاح العرض خالل من يتحدد احلقيقي االقتصادي النمو أن-1
  اإلنتاج؛ ومنو احلقيقي االقتصادي النشاط على تأثري ليس له أي النقود يف عرض والتغريات اإلنتاجية منو
 اليت النقدية، السلطات فيه تتحكم أن وميكن بالنسبة للنظام داخلًيا وليس هو متغري خارجي النقود عرض  أن-2

النقدي؛  بالنمو متعلقة حمددة أهداف لتحقيق بنجاح تسعى أن ميكنها
 املعطى" اإلنتاج لنمو احلقيقي املعدل "إىل بالنسبة املعروض النقدي يف املفرط النمو إىل يرجع التضخم -3

 .النقدي املعروض منو معدل تقليل طريق عن تعديله وميكن خارجًيا،

 وظيفته تتمثل  حبيث؛الستقاللية البنك املركزي املؤيدة احلجج إىل ذلك بعد االفرتاضات هذه تؤدي أن ميكن 
. السعر خط ومن مث النقدي املعروض يف للتحكم املال سوق أدوات باستخدام يف التضخم  التحكم يف األساسية

الفرع االول: فوائد التحرير المالي 
اثبتت الكثري من الدراسات ان عملية التحرير املايل ترافقها جمموعة من الفوائد، باختالف الدول، وباختالف 

  2مستويات تنميتها، تتلخص اهم هذه الفوائد يف النقاط الرئيسية التالية:
من  اليت الطرق واالليات العديد من هناكالمالي:   قطاع واستقرار كفاءة زيادة إلى التجارة يؤدي تحرير -1

من  املالية املؤسسات ميكن و التكاليف ويقلل من القطاع من كفاءة يعزز أن املالية اخلدمات حتريرل خالهلا ميكن
 من معينة قطاعات يف متخصصة مؤسسات النسبية، كظهور  مليزهتا وفًقا والتخصص احلجم وفورات من االستفادة
 الصلة ذات خدماهتا نطاق توسيع أيًضا املالية للمؤسسات ميكن أخرى، ناحية من. التأمني إعادة مثل السوق،

 احلد من التبذير على الشركات جترب الدولية، املنافسة ذلك يف مبا  إن املنافسة،.النطاق اقتصاديات من لالستفادة
، مبا يف ذلك خدمات  البحث أن بعض االنشطة كأنشطة  كما.الكفاءة اإلدارية وزيادة وحتسني تقدمي العمليات

 أقل أيًضا هي األخرى، االمتيازات أو التفضيلي االئتمان على احلفاظ أو احلصول إىل هتدف اليت املكلفة، اإلجيار
املالية،  اخلدمات لتقدمي التشغيلية التكاليف من تقلل أن ميكن التغيريات هذه وبالتايل فكل متحررة، بيئة يف تكلفة
 اإلقراض معدالت بني الفروق وختفض املستهلكني، إىل التكلفة وفورات نقل على املؤسسات املنافسة جترب ومن مث
 املثلى الرتكيبة أكرب بسهولة ختتار أن للشركات ميكن متحررة، بيئة يف التأمني. أقساط أو العموالت أو والودائع
 ضد بالتحوط االقتصاديني للوكالء املشتقات تسمح ، كماأنشطتها لتمويل القروض أو السندات أو لألسهم

.  الصرف أسعار تقلبات أو الفائدة خماطر

                                                           
1 . Jayati Ghosh,op.cit.p03. 
2 . Masamichi Kono, Patrick Low and others, Openning Market in Financial Services and the role of the   
GATS, The World Trade Organization, Washington DC, p17.  
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قدرة على  األقل الصغرية املالية لألسواق اهليكلية املخاطر من أيًضا املالية اخلدمات يف التجارة تقلل أن ميكن
 تقليل اخلدمات املعروضة، وبالتايل و جمموعة املعامالت، حجم زيادة خالل من الكبرية الصدمات امتصاص
 الشركات خالل من أكرب بسهولة احمللية السوق هلا تتعرض اليت الصدمات استيعاب والتمكني من  التقلبات
 يف هذا الصدد، اثبت كل من الدولية. األسواق يف التأمني إعادة خالل من أو احمللية للفروع اجلنسيات متعددة

Goldstein و  Turner مصرفية أنظمة على احلفاظ يف ساعدت األجنبية للملكية نسبًيا املرتفعة احلصص أن 
 منظمة دول يف املصرفية القطاعات يف املايل اإلصالح  كما أدى.وماليزيا وتشيلي) الصني (كونغ هونغ يف مستقرة
 كانت الفائدة هوامش أن  حبيث؛التشغيلية الكفاءة مؤشرات معظم يف حتسينات إىل والتنمية االقتصادي التعاون
 جتاه التحيز التحرير أزال حيث (املصريف اإلقراض املخاطر يف متوسط يف احملتملة الزيادة من الرغم على ثابتة،

 هوامش أن إىل يشري وهذا ،) والتنمية االقتصادي التعاون منظمة بلدان من العديد يف املخاطر منخفض اإلقراض
 رأس إىل اإلمجايل الدخل نسبة قلصت املنافسة ، كما أن اخنفضت قد املخاطر حسب املعدلة والودائع اإلقراض
 الدخل من مئوية كنسبة املوظفني تكاليف اخنفضت حيث ، التربير على الشركات املنافسة أجربت املال و

 التكاليف اخنفاض أدى كما .التسعينيات وأوائل الثمانينيات أوائل بني 34% إىل %40 متوسط من اإلمجايل
 وسيلة اآليل الصرف ماكينات أصبحت. الفرتة نفس خالل % 50 من بأكثر االخنفاض عموالت إىل واملنافسة

 .املاضي العقد مدى على الصناعية البلدان مجيع يف املصرفية للخدمات شائعة
إن حترير حساب أفضل: كلية اقتصادية وأنظمة سياسات كحافز من اجل تطبيق - التحرير المالي يعمل2 

رأس املال قد يفرض االنضباط يف تطبيق سياسات االقتصاد الكلي ألنه يزيد من التكاليف احملتملة املرتبطة 
بالسياسات اهلشة والضعيفة ويعزز من فوائد تطبيق السياسات اجليدة. على وجه التحديد، ألن حترير حساب رأس 

 باالضافة إىل .1املال جيعل البلد أكثر عرضة للتحوالت املفاجئة يف معنويات املستثمرين على املستوى الدويل.
 الكلي االقتصاد سياسات يعزز املالية اخلدمات جتارة حترير بأن أخرى تقود لالعتقاد قوية أسباب ماسبق، هناك

 ُتستخدم ما فغالبا النقدية،  السياسة تتحسن أن املرجح حبيث انه من ويسمح بتحقيق تنظيم حكومي أفضل؛
 مغلق، مايل نظام يف والتضخم االئتماين التوسع على للسيطرة النقدية للسياسة كأدوات والفوائد االئتمان سقوف
 املفتوحة السوق عمليات مثل: املباشرة، غري السياسة بأدوات الضوابط هذه عملية التحرير استبدال وتتطلب
 كما املالية، األسواق تطوير على وتساعد تشوها أقل املباشرة غري النقدية السياسات وتعترب السيولة. على للسيطرة

  الصرف سعر وسياسات وضريبية نقدية سياسات اتباع احلكومات على يضغط املايل القطاع يف التحرر أن
مع  املالئم االحرتازي التنظيم وإدخال   كما ميكن القول ان التحرير  يعزز حافز احلكومة الزالة التشوهات.رشيدة

. االقتصادي واالستقرار املفتوحة األسواق بني وثيقة روابط وجود على أدلة هناك املالية. املؤسسات على اإلشراف
 كونغ كل من هونغ يف جيًدا ومنظم ومنفتح التطور سريع مالية خدمات قطاع وجود أدى املثال، سبيل على

                                                           
1.Rahmund Mirdala , Macroeconomic aspects of Financial Liberalization, PANOECONOMICUS, 2006, p 
450. 
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تدخالت   ان.النمو وتعزيز االقتصاد تقوية الكلي إىل االقتصاد استقرار مع جنب إىل وسنغافورة، جنًبا) الصني(
 العجز متويل أو األولوية ذات القطاعات إىل املوارد توجيه اليت تعمل على اإلقراض احلكومات يف عمليات

 السوق مستوى من أقل الفائدة أسعار تكون عندما خاصة خلق تشوهات، إىل ذلك يؤدي أن وميكن احلكومي،
 القطاعات بعض يف املال لرأس الفعال غري استخدام يكون هناكبالتايل و  اقراض اخر، من متبادًال  دعًما وتتطلب
 اليت االستثمارات استغالل بعض يتم ال وبالتايل،. قطاعات اخرى يف وغيابه توجيه االئتمان حنوها تقنني نتيجة 
 ، الرمسي غري االقتصاد يف متويل على للحصول السعي للمستثمرين ميكن ذلك، من وبدالً  مرحبة، تكون أن حيتمل
 1.نسبًيا حمدوًدا االستثمارات نطاق ويصبح للغاية مكلًفا هذا يكون ما وغالًبا

 املفتوحة املالية األسواق تؤثرومابين الدول:  الزمنعبرالموارد  تخصيص تحسين إلى التحرير يؤدي -3
 بني املنافسة تؤدي أن املرجح من. عرب الزمن للموارد التخصيص وحتسن واالستثمار املدخرات على كفاءة واألكثر

االخرية  هذه االستثمار، عوائد زيادة إىل جديدة ادخار أدوات وظهور الفائدة أسعار وحترير املالية املؤسسات
 توافر سهولة فإن ذلك، ومع. النمو تعزز بدورها اليت الضخمة واالستثمارات اإلمجالية تعمل على حتفيز املدخرات

مل جيد . اإلمجالية املدخرات من ويقلل معاكس تأثري له يكون أن ميكن االستهالكي، االئتمان خاصة االئتمان،
 منظمة بلدان يف اإلمجالية املدخرات على للتحرير كبريًا تأثريًا) Kato and Pilat  ( كاتو وبيالت كل من 
 ارتباطًا ترتبط االستثمار كمية أن King and Levine وجد كل من  ، ذلك ومع. والتنمية االقتصادي التعاون

 وجود إىل أيًضا) 1997 (العاملي االقتصادي املنتدى من الواردة البيانات كما تشري املايل، القطاع بتنمية وثيًقا
 البلدان يف  واالستثمار املدخرات مستوى و اجلودة عالية مالية بوساطة يتمتع قوي مايل قطاع بني إجيابية صلة

 مستويات متوسط املايل، القطاع جودة حيث من املنتدى ترتيب يف األوىل العشرة البلدان سجلت  حبيث؛النامية
مراتب  حتتل اليت البلدان اظهرت حني يف اإلمجايل، احمللي الناتج من %33 عن يزيد مبا واالستثمار االدخار
دائم على كل من  يكن هناك تاثري مل إذا حىت %.22 بنسبة متوسط لديها بلدان بان عشرة أقل بني من متدنية
 الدخل تدفقات على اجيابية آثار املالية اخلدمات قطاع لتحرير يكون أن ميكن ، واالستثمار املدخرات إمجايل
 التطور يسمح الصناعية، البلدان وخاصة  البلدان من العديد يف السريعة السكان شيخوخة إىل بالنظر. الفردي
 اخلاصة خمصصاهتم بتخصيص للمستهلكني األخرية السنوات يف اخلاص التقاعد وتأمني احلياة على للتأمني السريع

 فرص على املالية األسواق لتحرير االجيايب باألثر االستهانة ينبغي ال واملرض، ومن مثة، واحلوادث للشيخوخة
 .والتأمني الفردي الستهالك تسهيل

 
 
 
 
 

                                                           
1. Masamichi Kono, op.cit, p p:18-21. 
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 الفرع الثاني: مخاطر التحرير المالي
 املتقدمة البلدان وكذلك النامية البلدان يف املالية األزمات من وغريها آسيا شرق يف األخرية املالية األزمة أشارت
 خماطر أو الكلي االقتصاد مستوى على سواء خماطر، على ينطويان والتكامل املايل التحرير أن إىل صارخ بشكل

 بإدارة واليت تتعلق الكلي باالقتصاد والتحديات اخلاصة املخاطر كانت املاضيني، العقدين يف. اجلزئي االقتصاد
 املالية واألزمات العملة ازمات فقدكانت تسبق تقريًبا، احلاالت مجيع يف. املال رأس تدفقات يف احلادة الزيادات

 غري بالثالوث يسمى ما خالل من الكلي تربز جيدا االقتصاد حتديات. املال رأس تدفقات يف مفاجئة ارتفاعات
) املثالية (املال رأس حركة سياق يف توازن حتقيق الطويل املدى على املمكن غري من أنه أي). املستحيل أو (املتوافق
معدل  من أعلى) احمللي لألصل (احمللي الفائدة أيان معدل املستقلة، النقدية والسياسة الثابتة الصرف وأسعار
 ).الصغرية املعامالت لتكاليف معّدل) مشابه أجنيب ألصل (األجنبية الفائدة

 عرب للمعامالت املصاحبة اإلضافية باملخاطر على مستوى البنوك، خاص بشكل اجلزئي، االقتصاد خماطر ترتبط 
 .االئتمان وخماطر الفائدة، أسعار وخماطر الصرف، أسعار خماطر وخاصة احلدود،

 األكثر الشرحية وتستهدف" الكرز اختيار"بـ سوف يؤدي إىل ما يسمى القطاع فتح أن من خماوف أيًضا هناك 
 وهكذا،. ذوو االصول االكثر خماطرة العمالء خدمة حنو التحرك على احمللية البنوك جيرب مما احمللية، السوق يف رًحبا
السلبية.  االقتصادية للصدمات عرضة أكثر احمللية البنوك ستصبح األخرى، املتغريات تشاهبت إذا

 حبيث ان ؛اجلزئي واالقتصاد الكلي االقتصاد عوامل بني التفاعل هو املاليني والتكامل التحرير خماطر        إن
 املايل القطاع هشاشة بفعل تتفاقم املال رأس لتدفقات الكبرية االنتكاسات مواجهة يف الكلي اداء االقتصاد ضعف
 . بطبيعتها املالية السوق يف املعلومات تناسق عدم مشكلة تتفاقم. فيه القصور وأوجه

 عدم فإن ذلك، على عالوة. خارج الرقابة كو�ا يف هائلة حتديات املالية األوراق وسوق البنوك تواجه ذلك، بعد
 ذات املشاريع متويل على املالية املؤسسات يشجع أن شأنه من املالية املؤسسات على واإلشراف التنظيم كفاية

 أسعار يف فقاعات إىل اإلقراض طفرة تؤدي أن ميكن ذلك، إىل باإلضافة. الرحبية واملنخفضة العالية املخاطر
 النهاية إىل تقويض واليت تؤدي يف للقروض، كضمان العقارات الستخدام العامة املمارسة ضوء يف  األصول،
 وعموما ميكن ذكر اهم خماطر التحرير املايل، ليس على سبيل احلصر كما يلي: 1.املايل والقطاع البنوك استقرار

حينما نلق نظرة خاطفة على مكونات انسياب رؤوس االموال - مخاطر التقلبات الفجائية لرأس المال: 1
االجنبية اليت اجتهت إىل البلدان النامية يف عقد التسعينات، فنالحظ على الفور كيف يتعاظم وبسرعة شديدة 

 280 وصل حجم هذا االنسياب إىل حوايل 1997حجم انسياب رؤوس االموال االجنبية  اخلاصة، ففي عام 
 كان النصيب النسيب لتدفق القروض من البنوك التجارية اخلاصة  دولية 1997-1990مليار دوالر ، وخالل الفرتة 

من مجلة انسياب رؤوس االموال األجنبية اليت تدفقت إىل هذه البالد، أما االستثمار  %10النشاط  ال يزيد عن 

                                                           
1 .Ponciano S.Intal Jr.Financial Liberalization: Managing Risks and Opportinities, Philippine APEC Study 
Center Network, Philippine Institute For Development Studies, 2005,  P P:5-6. 
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يف احملافظ املالية  فقد كان نصيبه حوايل الثلث من جمموع هذا االنسياب. وبتحليل حركة هذا االنسياب يتضح ان 
استثمار احملافظ املالية يتسم بسرعة النمو وبضخامة احلركة والتنقل من سوق الخرى وبصورة فجائية فهو يدخل 
إىل سوق ما وخيرج منها يف فرتة وجيزة وباحجام رمبا تكون كبرية، وقد اشارت كثري من الكتابات إىل ان درجة 
تقلب اليت  تتسم هبا حركة االستثمار يف احملافظ املالية هي أعلى بكثري من درجة تقلبات اليت تتسم هبا حركة 

 احملافظ   ان درجة التقلب يف استثمار1998االستثمار االجنيب املباشر، وقد أشار تقرير االستثمار العاملي لسنة 
 بالنسبة إىل االستثمار 0.35 يف حني يصل إىل 0.43املالية مقاسا على اساس معاما االختالف، يصل إىل 

االجنيب املباشر. فالواقع يشري إىل ان ارتفاع درجة تقلب االستثمار يف احملافظ املالية باملقارنة مع االستثمار 
االجنيب املباشر يعود إىل أن النوع االول من االستثمار، حتكمه عوامل قصرية االجل وسعيه الدؤوب حنو االرباح 

السريعة يف حني ان النوع الثاين من االستثمار الذي ياخذ االن شكل فروع لشركات متعددة اجلنسيات  عادة 
مايهتم باالرباح على املدى الطويل، لذا فان عملية تصفية املشروع  أو اغالقه تكون عملية صعبة وحتتاج إىل 

وقت، بينما التخلص من االستثمار يف احملافظ املالية ميكن أن يتم بسهولة عن طريق البيع يف االسواق املالية، كما 
أن االستثمار يف احملافظ املالية يتاثر كثريا بالتوقعات وباملعلومات اليت تتوفر لدا املتعاملني وحباالهتم النفسية وغالبا 

املباشر، وأيا كان  ما يطغى عليها سلوك القطيع وهو امر خيتلف عن طبيعة من يعملون يف جمال االستثمار االجنيب
االمر فان قرارات املستثمرين يف احملافظز املالية تتسم بدرجة عالية من احلساسية اجتاه االمور اجلارية يف االجل 

القصري فهم مييلون إىل تصفية استثماراهتم على حنو واسع واخلروج هبا من البلد حينما حتدث اية ازمة وقد يعودون 
بكميات كبرية من استثماراهتم حينما تسرتد االسواق الثقة فيها، ويلعب سلوك القطيع هنا دورا مؤثرا، هذه احلركة 

الواسعة واملفاجئة لراس املال االجنيب دخوال وخروجا عرب احلدود الوطنية للدولة تتسبب يف حدوث كثريا من 
 1.االنعكاسات السلبية على االقتصاد الوطين

يالحظ مع تزيد العوملة املالية املقرونة بالتحرير املايل زادت - مخاطر أنشطة غسيل االموال من خالل البنوك:2
مليار 500عمليات غسيل االموال القذرة حىت وصل حجم االموال اليت يتم غسلها يف احناء العامل سنويا حوايل 

 إىل ان تكون عمليات غسيل 1998 من الناتج احمللي العاملي بل وصل االمر يف عام %2دوالر وهو مايعادل 
 ترليون دوالر يف هذا العام ومصدر هذه االموال 29 من الناتج احمللي العاملي البالغ حوايل %5.2االموال حوايل 

 Undergroundالقذرة يايت من االنشطة غري املشروعة اليت متارس من خالل ما يسمى بالالقتصاد اخلفي 

Economy ) واهم هذه االنشطة هي االجتار باملخدرات واالجتار باالسلحة واالجتار يف لسوق السوداء ،( 
للسلع اهلامة واالسرتاتيجية والعموالت والرشاوى واالختالسات واالموال الناجتة عن الفساد االداري والسياسي 
والقروض املصرفية امهربة والدعارة وجتارة الرقيق والسرقات. يستخدم اجلهاز املصريف كوسيط لعمليات غسيل 
االموال حيث متر عمليات غسيل االموال ثالث مراحل هي مرحلة االيداع النقدي مث مرحلة التعتيم مث مرحلة 

                                                           
 .215-214ص ص:.2018 )، دار محيثرا للنشر والرتمجة، ، اسواق المال بين االرباح والخسائر ( العوائد والمخاطر.حممد عبد اهللا شاهني حممد 1
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التكامل مع االخذ يف عني االعتبار ان غسيل االموال يؤثر تاثريا سلبيا على االقتثاد القومي، وقد بدات مواجهة 
عاملية لتلك الظاهرة من خالل احلكومات واملنظمات املختلفة وجمموعة الدول السبع الكربى وتقوية اوجه التعاون 

 1الدويل يف هذا اجملال.
خلق نظام تعومي أسعار الصرف الذي جاء عقب ا�يار نظام بروتن - مخاطر التعرض لموجات المضاربة:3

 عدد كبري من املستثمرين هلذه إحرتافوودز البيئة املواتية للمضاربات على العملة على نطاق واسع وإىل حد 
 وجاءت عملية التحرير املايل احمللي والدويل لتسهيل نشاط املضاربات، وإلغائها ،املضاربات كنشاط أساسي هلم

العديد من القيود اليت كانت حتد من قيام املضاربات، إذ كان تداول العمالت األجنبية قبل ذلك خيضع يف أغلب 
 حبريةالبلدان للرقابة احلكومية، أما بعد تنفيذ التحرير أصبحت مئات املليارات من الدوالرات تتطاير بسرعة و

واقتناص األرباح  مطلقة من سوق آلخر مستخدمة يف ذلك شبكات الربط اإللكرتوين حبثا عن فرص للمضاربات،
عانت الكثري من البلدان الصناعية من هجمات .  %200 و %50الضخمة منها، واليت قد ترتاوح ما بني 

أزمة اإلسرتليين   نظام النقد األورويب(ا�يار النقدية اليت يسببها نشاطهم املضاريب يف االضطراباتاملضاربني ومن 
 هو املهموحققوا أرباحا ال ميكن لقطاعات اإلنتاج احلقيقي اجنازها ، واألمر  ،اللرية اإليطالية ، البيستا اإلسبانية )

 واالعتماد و الدويل ، يأن تلك األرباح اخليالية يتم حتقيقها ضمن الثغرات القانونية اليت وفرها التحرير املايل احملل
 مضمارا جيدا للمضاربات و نشاط أما بالنسبة للبلدان النامية فأن عددا منها قد أصبحت. على األموال املقرتضة 

 واألوراق ،حيث تعرضت عمالهتا الوطنية د التسعينياتق يف ظل إجراءات العوملة املالية اليت طبقتها يف عاملضاربني
 كما أنه و من خالل       .املالية املتداولة يف بورصاهتا هلجمات املضاربني الذين جينون منها أرباحا خيالية

 أسعار الفائدة احمللية، و يف ضوء وجود ميل متنامي لزيادة ارتفاع العوملة املالية و ثبات أسعار الصرف، و إجراءات
 معدل خدمته، ومع توافر قدر مالئم من االحتياطات الدولية لدى البنك املركزي وارتفاعحجم الدين اخلارجي، 

، وأزمة  1994 املضاربني، و يتضح ذلك من خالل أزمة املكسيك هلجماتيف ضوء كل ذلك تتهيأ الفرصة 
، ففي هاتني احلالتني اندفعت  يف الشهور األوىل أو  1997 وغريها من دول النمور اآلسيوية يف عام تايالند

قصرية األجل )، و كان   عادية لرؤوس األموال األجنبية اخلاصة (يرالسنوات اليت سبقت اندالع األزمة تدفقات غ
من بينها قروض ضخمة مقومة بالدوالر و مسعرة هبوامش تزيد عن سعر الفائدة السائد يف البنوك يف لندن، كما 

وزيادة كبرية يف الواردات، وهي األمور اليت ، كان هناك رواج غري عادي يف سوق األوراق املالية، و سوق العقارات
، و احلصول عل القروض بالعملة األجنبيةالية، املوراق األ إصدارشجعت الشركات على متويل عملياهتا من خالل 

 2. بالدوالر من اخلارجاالقرتاضكما شجع هذا الرواج البنوك التجارية على 

                                                           
 .46-45، ص ص:مرجع سابق عبد احلميد عبد املطلب، . 1
 : متوفر على املوقع االلكرتوين، تيار عولمة االسواق المالية إلى اين؟،برودي نعيمة، بلعريب عبد القادر . 2

http://www.ketebpedia.com /arab/upload/2010/03 [05/04/2018] 
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 عدة أنواع من  اضافةالبنوك األجنبية ميكن أن يؤدي إىلدخول على الرغم من أن - المنافسة االحتكارية: 4
 االئتمان املمنوح  توجيهميكن للبنوك األجنبية تقنني، حبيث الفوائد، إال أنه حيتوي أيًضا على بعض العيوب احملتملة

للشركات الصغرية (اليت متيل إىل العمل يف قطاع السلع غري التجارية) إىل حد أكرب من البنوك احمللية، والرتكيز بدالً 
من ذلك على البنوك األكرب واألقوى (اليت غالًبا ما تشارك يف إنتاج السلع التجارية). إذا اتبعت البنوك األجنبية 
بالفعل إسرتاتيجية تركز عمليات اإلقراض اخلاصة هبا فقط على الشركات األكثر جدارة باالئتمان (وإىل حد أقل 

 ، فإن وجودها سيكون أقل احتماال للمسامهة يف زيادة عامة يف الكفاءة يف القطاع املايل. االقراض العائلي ) حنو
 فقد يكون هلا تأثري سليب الصغرية، أنه من خالل تقدمي درجة أعلى من تقنني االئتمان للشركات ذلك،واألهم من 

 قد يؤدي دخول البنوك األجنبية، اليت متيل إىل اخنفاض تكاليف ، كماعلى اإلنتاج والتوظيف وتوزيع الدخل
 1. التشغيل، إىل خلق ضغوط على البنوك احمللية لالندماج من أجل احلفاظ على قدرهتا التنافسية

ال  يوجد دليل على أن حرية إنتقال رؤوس االموال مقرتنة - التحرير المالي سبب مباشر في إنتقال األزمة: 5
بشكل مؤكد بكفاءة ختصيص املوارد، ويف حني أن االدلة على فوائد التحرير املايل متباينة، بل املؤكد أن هذا 

التحرير اقرتن بأنتشار عدوى األزمات وإساءة ختصيص املوارد جراء تلك االزمات. ويف عصر متسم بالعوملة ميكن 
أن يزداد احتمال حدوث أزمة مالية حملية إذا كانت هناك أزمة يف بلد آخر، وهذه العدوى ميكن أن تنتج من عدة 
عوامل فقد تكون نتيجة لصدمة مشرتكة مثل حدوث زيادة يف أسعار الفائدة الدولية أ تغيري يف أسعار الصرف بني 

العمالت الرئيسية، وقد اتسمت التغريات يف أسعار الفائدة يف الواليات املتحدة االمريكية باالمهية بوجه خاص 
 وباملثل فإن كل ارتفاع ،1994ألمريكا الالتينية وأدت على سبيل املثال إىل حدوث األزمة يف املكسيك يف عام 

 أحد العوامل وراء ضعف أداء صادرات 1996-1995قيمة دوالر الواليات املتحدة مقابل الني خالل عامي 
 2 .1997بلدان شرق آسيا مما أسهم يف حدوث األزمات املالية يف سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Pierre-Richard Agéno, Benefits and Costof International Financial Integration: Theory and Factss  , The 
Conference on Financial Globalization: Issues and Challenges for Small States), the Word Bank Institute in 
collaboration with the Malta Institute for Small States and the Eastern Caribbean Central Bank, (Saint Kitts, 
March 27-28, 2001, p p;18-19 

 .07 ص، 2013، 14، جملة أحباق إقتصادية، العدددور التحرير المالي في عالمية األزمة المالية الحالية: حالة الدول العربية. وصاف عتيقة،  2
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 المطلب الرابع: تحرير الخدمات المالية في اطار االتفاقية العامة لتجارة الخدمات
الفرع االول: لمحة موجزة عن  مفاوصات تحرير الخدمات المالية 

تغطي اتفاقية اجلاتس  مجيع اشكال اخلدمات،مبا يف ذلك  دخول الجاتس واالتفاقية المؤقتة حيز التنفيذ: -1
اخلدمات املالية، ويعتمد الفتح الفعلي لالسواق الوطنية إىل حد كبري على حجم االلتزامات احملددة املقدمة من 
طرف كل عضو، املفاوضات بشان  االلتزامات احملددة يف جمال اخلدمات املالية مل تكتمل يف الوقت املناسب 

 االتفاق مت لذلك. 1995 جانفي 01 يف التنفيذ حيز دخلت اليت أوروغواي، جلولة النهائية النتائجلتكون جزء من 
 أي، التنفيذ، حيز اجلاتس اتفاقية دخول بعد أشهر ستة مدى على متتد إضافية تفاوض فرتة تاجيل ذلك إىل على

 إبرام مت ،1995جويلية  28 يف. واحد شهر ملدة الحًقا الفرتة هذه متديد مت ، وقد1995  جوان �اية يف تنتهي
 الواليات واعتربت .حمددة بالتزامات عرضها سحب قررت اليت ،املتحدة الواليات مشاركة بدون ولكن �ائًيا اتفاق

 إىل كافيا وصوالً  توفر مل ،الالتينية وأمريكا آسيا  كليف سيما ال الناشئة، البلدان من مهما عدًدا أن املتحدة
البلدان،  هذه من كافياً  يعترب االلتزامات من مستوى وجود عدم ظل يف مقبول غري ذلك واعُترب. املالية أسواقها
 بالرعاية األوىل الدولة مبعاملة االلتزام من والتهرب فقط الراهن الوضع على احلفاظ املتحدة الواليات قررت وبالتايل،

 شأنه من كان والذي ،الفشل اعتبار من بدالً  أنه األوروبيون اعترب ذلك، ومع.املايل اخلدمات بقطاع يتعلق فيما
 حتقيقها مت اليت النتائج دمج األفضل من كان عضو، كلطرف  من املقدمة االلتزام عروض سحب إىل يؤدي أن

 هذا يف املقبلة باملفاوضات يتعلق فيما مع لاللتزامات حد وضع وبالتايل اجلاتس،  اتفاقيةيف النحو هذا على
 خاص بشكل وبالنظرالعضو االوريب،   طرفمن بضغط 1995 جويلية يف اتفاق إبرام مت فقد ، ولذلك. القطاع

 لدى كان ، وبالتايل. فقط مؤقتة ستكون االتفاقية هذه أن تقرر فقد املتحدة، للواليات االنسحاب موقف إىل
 وهي ، 1997 نوفمرب 1 يف تبدأ يوما 60 لفرتة التزاماهتم سحب أو تعديل خيار التزامات لديهم الذين األعضاء

  1. "التاريخ لذلك مقررة املالية اخلدمات قطاع يف املفاوضات من جديدة فرتة
بنهاية املفاوضات بشان التجارة اتفاقية الجاتس:  في المالية للخدمات الدائم واالدماج 1997 إتفاق سنة- 2

 عضو 76 عضو يف منظمة التجارة العاملية بالتزامات يف جمال اخلدمات املالية مقارنة بـ 97يف اخلدمات، تعهد 

بنهاية جولة االورجواي. خالل جولة االورجواي، مت التعهد بالتزامات حمددة ملنح الوصول إىل االسواق واملعاملة 

الوطنية يف القطاع املايل، لكنها مل تعترب كافية ال�اء املفاوضات. ونتيجة لذلك، انطلقت مفاوضات جديدة بشان 

. واتيحت الفرصة مرة اخرى لالعضاء لتحسني او تعديل او سحب التزاماهتم يف 1997اخلدمات املالية يف افريل 

جمال اخلدمات املالية واعتماد اعفاءات الدولة االوىل بالرعاية. عقب املفاوضات، مت االتفاق على جمموعة جديدة 
                                                           

1.Éric H. Leroux, L’Accord général sur le commerce des services (AGCS) : règles propres à des secteurs 
particuliers, Les Cahiers de droit, Volume 43, numéro 3, 2002, p p :383-384. 
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 جدوال 56وحمسنة من التزامات اخلدمات املالية مبوجب االتفاق العام بشان التجارة يف اخلدمات. يف اجملموع، 

 جدوال لالعفاء من شرط الدولة االوىل بالرعاية مت  16 عضو من التجارة العاملية و 70زمنيا لاللتزامات خاصة بـ 

 وقد متخضت بعض النتائج من التوقيع على هذا االتفاق، 1احلاقهم بالربتوكول اخلامس التفاقية جتارة اخلدمات.

 2امهها:

 املالية اخلدمات أسواق من  90 % حنو متلك دولة سبعون املالية اخلدمات حترير اتفاقية على وقعت  
 طلبت وقد األعضاء، الدول جانب من استيعابه مت قد املالية اخلدمات ملحق أن ذلك ويعين الدولية،       

   البنود بعض من استثناءها أيضا وطلبت االتفاق بنود تنفيذ قبل مساح فرتات منحها الدول بعض        
        االخرى. 

 التواجد أشكال من شكل أي تأسيس األجنيب املورد رغبة على األعضاء الدول من املفروضة القيود إزالة مت 

 .املالية للخدمة حملي مورد مع املشاركة أو تابعة شركات أو كفرع سواء التجاري،

 احلدود عرب معينة مالية خدمات توريد األجنيب املورد رغبة على القيود إزالة. 

 شكل يف سواء سوقها، يف األجانب املوردين لعدد الدول بعض بتحديد اخلاصة الكمية القيود إزالة  

 .االقتصاد حاجة حسب أو كمي عدد

 توريد بغرض الطبيعيني لألشخاص املؤقت الدخول خبصوص األعضاء الدول من مناسبة التزامات إعطاء 

 .اخلدمة

 وممارسة التنظيم بإعادة اخلاصة واللوائح القوانني تطبيقات خبصوص واحملليني األجانب املوردين بني التمييز إزالة 

 .النشاط

 عضو بلد أي يف األجنيب للمورد التجاري للتواجد املكتسبة احلقوق محاية. 

 تريليون حوايل وحجمه لديها املعاشات ودائع سوق بفتح إليه، املشار االتفاق مبوجب اليابان عهدتت  

 مثل أخرى دول من مماثلة تعهدات جانب إىل والتأمني، املصارف قطاعات بفتح اجلنوبية كوريا وتعهدت دوالر،

 .إفريقيا وجنوب وكندا والربازيل وتايالند الفلبني

 

 

                                                           
1 .Nacer Bernou, Mustafa Sadni Jllab, Le commerce des services financiers dans le monde : un état des lieux, 
Documments de travail, Centre National de la Recherche Scientifique, GATE, Université Lumiere Lyon2, 2002, 
p13. 

 .93 ، صمرجع سابقفاطمة بوسامل،  . 2
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الفرع الثاني: الملحق الخاص بالخدمات المالية 

 ال اليت األنشطة استبعاد و حصر و حتديد بعد أنه اخلدمات جتارة حترير باتفاقية املرفق املالية اخلدمات ملحق يشري
 اليت احمللية التنظيمات وضع يف العضو أحقية إقرار مع و اإلتفاقية، إطار يتضمنها اليت مفهوم اخلدمات يف تدخل
 السليم املصريف العمل آليات و املال، رأس كفاية و املصرفية، بضمان املالءة الكفيلة النظم و املعايري تطبيق تكفل
 و املصريف، النظام متاسك و استقرار لضمان الضوابط الالزمة وضع إىل اإلتفاقية، إطار يف بالتزاماته اإلخالل دون
 عدا فيما و املصرفية، متتلكها املؤسسات سرية بيانات أية و العمالء، أنشطة و احلسابات سرية على احلفاظ مع

 1.به املرتبطة اخلدمات و التأمني أنواع مبختلف اخلاصة املالية اخلدمات
 املالية اخلدمات بأداء املتعلقة االجراءات على امللحق هذا يطبق تعريف الخدمة المالية حس نص الملحق:- 1

 لالتفاقية، األوىل املادة من 2 الفقرة يف الوارد لتعريفها وفقا اخلدمة أداء يعين امللحق هذا يف املالية اخلدمة ومفهوم
 يقوم مايل طابع ذات خدمة كل هي" :يلي كما امللحق هذا عليها ينص ما حسب املالية اخلدمة وتعرف
 يف موردة اخلدمات تكون ال أن شرط على ولكن ،" عضو بلد ألي املالية اخلدمات موردي أو مؤدي بتقدميها

 كاألنشطة احلكومة، ممارسات إطار يف املوردة اخلدمات استثناء يتم أي ا،تهلنشاطا احلكومية السلطة ممارسة إطار
 األنشطة الصرف، بسعر خاصة سياسات أو نقدية سياسات لتنفيذ النقدية السلطة أو املركزي البنك م هبايقو اليت
 اليت املالية النشاطات احلكومة، تقدمها اليت بالتقاعد اخلاصة اخلطط أو االجتماعية التأمينات ضمن تدخل اليت
وميكن ان منيز يف جتارة اخلدمات املالية، كغريها من اخلدمات اربع  2.، ..اخلاحلكومة حلساب املؤسسات  هباتقوم

 3امناط للتوريد:
 بصفة، يقدموا بأن املقيمني غري املالية اخلدمات ملوردي يسمح أن عضو كل على جيبالتوريد عبر الحدود: أ- 

 :التالية كاخلدمات وطنية، معاملة متنح وأحكام وبشروط ، وكيل خالل من ،أصيل
 ؛ ذلك إىل وما الدولية، العابرة والسلع الدويل، واجلوي البحري بالنقل املتعلقة املخاطر ضد التأمني 
 ؛للتأمني املساعدة اخلدمات وكذلك التأمني وإعادة التأمني 
 بشراء لسكانه يسمح أن عضو كل على جيب ، حبيثاملالية البيانات ومعاجلة املالية املعلومات ونقل توفري 

 .آخر عضو أي أراضي يف أعاله املذكورة املالية اخلدمات
 مثل. اخلارج يف مالية خدمات الوكالء يستهلك املثال، سبيل على عندما، يتحقق: الخارج في االستهالكب- 

من اجل احلصول على  احلدود عبور املستهلكعلى  يف هذه احلالة يتوجب. باخلارج أجنيب بنك يف حساب فتح
 .هناك حسابًا يفتح مث اخلارج يف مالية خدمة مزود أو بنك إىل السائح يذهب املثال، سبيل على ،اخلدمة

                                                           
-2002،، الدار اجلامعية، االسكندريةالجات واليات منظمة التجارة العالمية من اورجواي لسياتل وحتى الدوحةعبد املطلب عبد احلميد،  . 1

 .136، ص 2003
 القانونية اجلوانب مؤمتر ،مواجهتها وأساليب المخاطر المالية الخدمات تحرير اتفاقية إطار في المال رأس أسواق عولمة ،الرببري صاحل أمحد صاحل . 2

 . 1006-1004 ص:ص ، 2004 ، ديب ، التجارة العاملية منظمة التفاقيات واالقتصادية
3. .Nacer Bernou, Mustafa Sadni Jllab, op.cit,.p18. 
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 التجاري التواجد زيادة أو إنشاء يف احلق آخر عضو ألي ان يسمح عضو كل على جيب :التجاري التواجدج- 
 أ�ا طاملا ، جتاري وجود وتوسيع بإنشاء للرتخيص وإجراءات وأحكاًما شروطًا يفرض أن للعضو جيوز. أراضيه يف
 .النهائية االتفاقية أحكام مع تتعارض ال
. أجنبية عضو دولة أراضي على مالية خدمة الطبيعيون األشخاص يقدم عندما :الطبيعيين األشخاص حركة- د

 لفرتة لألشخاص، جسدية حركة شكل يف املرة هذه ولكن احلدود مالية خدمة مقدم يعرب عندما احلال هو هذا
 التدقيق املايل. مهمة أداء املثال سبيل على حمدودة،

بالرغم من أي نقص آخر  يف االتفاق فال جيوز منع أي عضو آخر من إختاذ االجراءات - التنظيم الداخلي: 3
اليت يراها مناسبة بدافع احليطة واحلذر أو حلماية املستثمرين واملودعني ومحلة وثائق التأمني أو األشخاص الذين 

 1حيتاجون إىل نوع من احلماية من جانب مؤدي اخلدمات املالية أو من أجل تأمني اإلستقرار للنظام املايل.
ميكن ألي عضو أن يعرتف باإلجراءات التحفظية اليت تتخذها أي دولة أخرى لكي يستطيع - اإلعتراف: 4

حتديد كيفية تطبيق تلك اإلجراءات املتعلقة باخلدمات املالية، حيث ميكن أن يتم هذا اإلعرتاف بالرتاضي أ بغريه 
وميكن أن يؤسس على أي اتفاق أو ترتيبات مع البلد املعين، أو أن يسمح هبا بطريقة ذاتية مستقلة، أو أن 

يتفاوض من أجل الوصول إىل اتفاقات أو ترتيبات مشاهبة معه يف ظل ظروف مشاهبة يف إطار نفس الالئحة سواء 
بتطبيقها أو متابعتها، ويف حالة موافقة العضو بطريقة ذاتية على تلك الرتتيبات فعليه أن يعطي نفس اإلمكانية 

 2املناسبة ألي عضو آخر لكي يربهن على أن لديه نفس الظروف.
 إطار يف اخلدمات يف للتجارة العامة االتفاقية نصتتقسيم الخدمات المالية حسب نص الملحق: - 2

 3: يليكما صنفان إىل املالية اخلدمات تقسيم إىل االتفاقية يف األعضاء الدول بني األطراف املتعددة املفاوضات
 :من كل تشمل واليت به، المتعلقة والخدمات أ- التأمين

 واحلريق السرقة ضد والتأمني املمتلكات على التأمني مثل التأمني وخدمات احلياة على املباشرة التأمني خدمات 
 وغريها؛

 التأمني؛ إعادة خدمات 
 والوكالة؛ السمسرة مثل التأمني يف الوساطة خدمات 
 وفض املخاطر وحتديد بالتأمني، املتعلقة احلسابات وخدمات كاالستشارة، التأمني جمال يف املساندة اخلدمات 

 النزاعات

                                                           
تحرير تجارة الخدمات المالية في التجارة  الدولية ودوره في تعزيز التنافسية التجارية الدولية: دراسة مقارنة بين االمارات بوسعدية مراد، . 1

 مذكرة ماجستري:ختصص جتارة دولية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ،2014-2004والجزائر للفترة:

 .04 ص ،2015/2016
 .04نفس املرجع، ص.  2
 .249، ص مرجع سابق، رانيا حممود عبد العزيز عمارة.3
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 1 كل من:تشمل واليت األخرى، والمالية المصرفية الخدماتب- 
 ؛ واالموال بني االفراد واجلهات الودائع قبول 
   االقراض بكافة اشكاله، مبا فيها القروض االستهالكية، واالئتمان العقاري واملسامهات ومتويل العمليات

 ؛التجارية
 التمويلي؛ التاجري 
   خدمات املدفوعات والتحويالت، مبا فيها بطاقات االئتمان واخلصم على احلسابات والشيكات السياحية

 ؛والشيكات املصرفية
 ؛خطابات الضمان واالعتمادات املستندية 
 :التجارة حلساب املؤسسة املالية أو للغري يف السوق االولية او غريها وذلك يف االدوات التاليةF

2 
              - النقد االجنيب

 املشتقات املصرفية واملالية بانواعها.              -
              - ادوات سعر الفائدة وسعر الصرف مثل املبادلة واالتفاقات االجلة.

 للتداول القابلة املالية األوراق             - 
 االدوات القابلة للتفاوض واالصول املالية االخرى مبا يف ذلك السائك.              -
االشرتاك يف االصدارات لكافة انواع االوراق املالية مبا يف ذلك الرتويج واالصدار اخلاص                  -              

 كوكيل، وتقدمي اخلدمات املختلفة باالصدارات
  النقد يف السمسرةأعمال  . 
 الودائع تلقي خدمات ،املعاشات أصول إدارةاالدارة النقدية وحافظ االوراق املالية  مثل األموال إدارة ، 

 . االئتمان خدمات
 األخرى واألدوات واملشتقات املالية األوراق مبا يف ذلك املالية باألصول املتعلقة واملقاصة التسوية خدمات 

 القابلة للتفاوض.
  تقدمي وارسال املعلومات املالية وميكنةالبيانات املالية وخدمات الرامج اجلاهزة املرتبطة هبا بواسطة مقدمي

اخلدمات املالية االخرى. 
  تقدمي االستثمارات والوساطة املالية واخلدمات املالية املساعدة االخرى وذلك لكافة االنشطة سالفة الذكر، ومبا

يشمل اخلدمات املرجعية للمعلومات عن العمالء الغراض  االقراض وحتليل االئتمان واجراء البخوث وتقدمي 
املشورة لالستثمار وادارة احملافظ لالوراق املالية وكذلك تقدمي اخلدمات االستشارية يف جمال التملك واعادة 

 اهليكلة ووضع االسرتاتيجيات للشركات واملؤسسات.
                                                           

 .138-136، مرجع سابق، ص ص:الجات واليات منظمة التجارة العالمية من اورجواي لسياتل وحتى الدوحة عبد املطلب عبد احلميد، . 1
 .91 ، صمرجع سابقعدادي توفيق، .  2
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الفرع الثالث: وثيقة التفاهم الخاصة بالخدمات المالية 
 عكس على وثيقة، هي) مذكرة (املالية اخلدمات يف االلتزامات بشأن التفاهم مذكرة- مضمون مذكرة التفاهم: 1

 يتعلق فيما ، االشرتاك يف البلدان من معني عدد رغبة يعكس وهو. اجلاتس من يتجزأ ال جزءا ليست امللحق،
 اليت ، املعايري هذه ، الواقع يف. وحتريرها األسواق فتح حيث من اجلاتس معايري تتجاوز معايري يف املايل، بالقطاع
 بشأن اجلاتس من الثالث اجلزء يف عليها املنصوص تلك من تفصيالً  وأكثر بكثري ذلك من أبعد إىل تذهب

 ليست ،)الوطنية واملعاملة األسواق إىل الوصول بشأن عشر والسابع عشر السادس املادتان أي (حمددة التزامات
 فإن عام، بشكل. لتخصصاهتا خيضعون من هم حبرية االنضمام قرروا الذين أولئك فقط. األعضاء جلميع إلزامية
 يف االشرتاك على وافقت اليت فقط هي) OECD (والتنمية االقتصادي التعاون منظمة يف األعضاء الدول

  1.املذكرة يف صرامة األكثر االلتزامات

- بعض الضوابط القانونية التي تحكم مذكرة التفاهم:  2
 عليه النص يتم مل املستقبل يف تدبري أي اختاذ جواز عدم مفاده؛ االلتزام   هذا االلتزام بالوضع الراهن:–أ 

 التزاماته جداول قيود يف من يدرجه مبا عضو تقيدكل مبعىن ان  .احملددة العضو التزامات جداول يف صراحة
 التزاماته جداول يف عليها قيود منصوص إزالة يف العضو هذا رغبة إىل التقييد هذا ينصرف أن دون احملددة؛
 2احملددة.

 أو واملقاصة التسوية نظام مثل معينة، مؤسسات أو  ماأنظمة إىل الوصول لطاملا كان ب- المعاملة الوطنية:
. آخر لعضو املالية السوق إىل ما لعضو مالية خدمات مورد كما انه من الضروري وصول مهًما، عنصرًا البورصة،

 أن وطنية، عاملةامل متنح اليت واألحكام الشروط مبوجب يشرتط،. الصدد هذا يف األعضاء التزامات املذكرة حتدد
 التسوية أنظمة إىل الوصول إمكانية إقليمه  نطاقيف مؤسس آخر لعضو املالية اخلدمات موردي العضو مينح

 يف املتاحة الرمسية التمويل وإعادة التمويل تسهيالت إىل باإلضافة ،العامة املؤسسات تديرها اليت واملقاصة
 قرضامل إىل الوصول يف للعضو املالية اخلدمة مقدم حق يشمل ال االلتزام هذا ان. العادية التجارية املعامالت

 على القدرة لديه والذي للعضو، املركزي البنك قبل من عام بشكل الدور تنفيذ هذا يتم. آخر لعضو األخري
 مالية أزمة حدوث منع وبالتايل أكثر أو واحدة مصرفية مؤسسة إفالس ، املثال سبيل على لتجنب، التدخل

  ،أخري كمقرض الدور هذا مبمارسة األعضاء ألحد تابع كيان قيام حالة يف أنه على املذكرة تنص وعليه،. كبرية
 فمن ، التزام وجود عدم من الرغم على. آخر لعضو تابعة مالية مبؤسسة يتعلق فيما بالتدخل ملزًما ليس فإنه

 3.ضروريًا أو مناسًبا ذلك يعترب الذي احلد إىل يتدخل أن ميكن أنه الواضح
 اإلجراءات من احلد أو إزالة، على بالعمل األعضاء الدول من طلبا التفاهم هذا تضمن فقد عام بشكل

                                                           
1 . Éric H. Leroux, op.cit , p394. 

 92 ، صمرجع سابق حممود ابراهيم حممود فياض، . 2
3 . Éric H. Leroux, op.cit , p p :405-406. 
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 بني التمييز عدم مبدأ تفعيل خالل من .األجانب املالية اخلدمات موردي عمل تقييد شأ�ا من اليت والتدابري
 موردي عمل انتشار من حتد اليت التمييزية اإلجراءات كافة وإزالة واألجانب، الوطنيني، اخلدمات موردي

 موردي قدرة على تؤثر اليت اإلجراءات كافة من واحلد األعضاء، الدول أراضي داخل األجانب، اخلدمات
 اليت االستثناءات مع اإلجراءات تلك توافق من بالرغم .الوطنية األسواق يف العمل يف األجانب، اخلدمات

 1 اتفاقية اجلاتس. أقرهتا
 جاء هذا  الضابط متضمنا جمموعة من  العديد من االلتزامات الواجب العمل هبا عند النفاذ إلى االسواق:ج- 

 2العمل هبذا املبدأ وتشمل:
 باالحتكارات يتعلق فيما األعضاء على معينة التزامات اجلاتس من الثامنة املادة تفرض: الحقوق االحتكارية 

 يتعلق فيما االحتكاري، للمورد جيوز ال أنه حبيث؛اخلصوص وجه على. عليها حيافظون أو هبا يصرحون اليت
 الدولة مبعاملة يتعلق فيما املتأثر العضو التزامات مع متناسب غري بشكل التصرف االحتكارية، اخلدمة بتزويد
 يف يدرج أن العضو على جيب أنه على النص خالل من ذلك إىل املذكرة تضيف. والتزاماته بالرعاية األوىل
 أو إلغاء إىل يسعى أن وجيب املالية اخلدمات قطاع يف الوقت ذلك يف املوجودة االحتكار حقوق جدوله
 عام كيان هبا يقوم اليت باألنشطة  فقطيتعلق فيما ينطبق االلتزام هذا أن حتديد مت كما. نطاقها تقليص
 ال املذكرة أن إىل ذلك، مع اإلشارة، وجتدر للدولة. املالية املوارد باستخدام أو الدولة بضمان أو حلساب
 أو إلزالة" بالسعي "فقط العضو يلتزم الواقع، يف. االحتكار حقوق نطاق تقليص أو بإلغاء صارًما التزاًما تفرض
 .اجلهود أقصى بذل بالتزام يسمى ما فقط يشكل ما وهو احلقوق، هذه نطاق تقليص

  :معاملة اللتزام األعضاء خيضع ال ،)اجلاتس (اخلدمات يف التجارة بشأن العام االتفاق وجبمباالسواق العامة 
 على تنص املذكرةغري ان  احلكومية، باملشرتيات يتعلق فيما الوطنية عاملةبامل التزام أو بالرعاية األوىل الدولة

 املذكرة، من  )B2(  الفقرة مبوجب. احلكومية اجلهات قبل من املالية اخلدمات شراء جمال يف معينة التزامات
 الدولة عاملةمب بااللتزام أراضيه، يف مالية خدمات على حتصل اليت العامة مؤسساته امتثال بضمان العضو يلتزم

 . أراضيها على تأسيسه مت آخر عضو الي اخلدمات موردي جتاه الوطنية املعاملة والتزام بالرعاية األوىل
  :غري أو حمددة التزامات تقدمي يف احلرية للعضو ،اجلاتس التفاقية العامة األحكام مبوجبتجارة عبر الحدود 

 حد مبنح العضو يتعهد املذكرة، مبوجبو ذلك، ومع. املالية اخلدمات يف احلدود عرب بالتجارة يتعلق فيما حمددة
 احلدود عرب التوريد ومها املالية، اخلدمات لتزويد طريقتني بأول يتعلق فيما سوقه إىل الوصول من أدىن

 اخلدمات ملوردي العضو يسمح أن يشرتط األول، بالنمط يتعلق فيما على هذا النحو، .اخلارج يف واالستهالك
وساطة وكيل، او بصفته  خالل من ،مالك بصفة املالية، اخلدمات من معينة أنواع بتزويد املقيمني غري املالية

 وإطالق ،التجاري اجلوي والنقل ،البحري بالنقل املتعلقة املخاطر ضد التأمني كما نوًعا حمدودة وهيوكيل، 
                                                           

 .93 ، صمرجع سابقحممود ابراهيم حممود فياض،  . 1
2 . Éric H. Leroux, ibid , p p : 396. -400. 
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 اإلضافية؛ التأمني خدمات بعض إىل باإلضافة ، التأمني ؛إعادة الدويل العبور يف والسلع الفضائية املركبات
 اخلدمات األخرى؛ املالية اخلدمات مقدمي قبل من املالية البيانات ومعاجلة املالية املعلومات ونقل توفري

 املالية واخلدمات املصرفية باخلدمات يتعلق فيما ، الوساطة باستثناء األخرى، املساعدة واخلدمات االستشارية
 )التأمني باستثناء (األخرى
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خاتمة 
ان االمهية املتزايدة لتجارة اخلدمات ال تظهر فقط من خالل بعض املؤشرات االقتصادية املألوفة كاملسامهة يف 

 بل ميكن تظهر جليا من خالل التطور املتزايد  يف عدد الدول املنضمة ؛الناتج احمللي االمجايل وغريه من املؤشرات
لالتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات من جهة، او من خالل التطور املتزايد يف عدد الرتتيبات االقليمية على 

اختالف اشكاهلا وتعقيداهتا . ورغم ان اجتاهات التجارة متيل لصاحل الدول املتقدمة ( غالبيتها اعضاء يف اتفاقية 
 اال ان الدول النامية استطاعت ان حتقق بعض املكاسب ؛اجلاتس)  يف معظم اوجه النشاط التجاري اخلدمايت

واليت تتباين درجتها وامهيتها حسب الدول، هذه االخرية كذلك تتباين درجة تقييدها لتجارة من دولة الخرى رغم 
مطالبات الدول الصناعية هلا مبواصلة حتريرها. هذا التاأخر املصاحب بإجراءات حتوطية   ترجع أساسا إىل االثار 
السلبية اليت خلفتها عملية التحرير واليت تبدو واضحة املعامل خاصة اذا تكلمنا عن القطاع املايل وتبعات حتريره  

املرتبطة اساسا باالزمات املتعاقبة ( ازمات الصرف، ازمة الرهن العقاري وغريها ) واليت عصفت بالكثري من الدول 
 بغض النظر عن مستوى تقدمها وتطورها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفصل الثاني:
 مدخل نظري للتنافسية في القطاع المصرفي
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 تمهيد
تتميز البيئة احلالية لألعمال بالتغري السريع وذلك راجع للتطورات االقتصادية والسياسية اليت تشهدها الساحة 

العاملية، ونتيجة جملموعة من املتغريات املدرجة ضمن مفهوم العوملة، مبا فيها من سياسات التحرير التجاري، والنمو 
املضطرد يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، أصبحت  املؤسسة االقتصادية يف صراع حقيقي من أجل البقاء أوال و 

حتقيق املنافسة من خالل  تنافسية منتجاهتا ( سلع أو خدمات ) يف األسواق الداخلية، وكذلك اخلارجية على حد 
 السواء.

تتحقق التنافسية من خالل امتالك املؤسسات ملا يسمى بامليزة التنافسية، هذه األخرية اليت أصبحت معظم 
منظمات األعمال تسعى لالنفراد هبا من خالل البحث عن مصادرها املختلفة، اليت تتباين ما بني املصادر الداخلية 
(على سبيل املثال، من خالل حتليل سالسل القيمة) و املصادر اخلارجية (على سبيل املثال، من خالل التكنولوجيا 

 )، وكلما متكنت أي منظمة من اكتساب ميزة تنافسية جديدة مكنها ذلك من احتكار السوق.
تعمل البنوك كغريها من منظمات األعمال يف الوقت الراهن يف وسط يتميز باملنافسة الشديدة، خاصة مع تنامي 

ظاهرة االندماج انتشار، توسع  البنوك الكبرية و الشاملة و ظهور مؤسسات مالية جديدة تتميز بتنوع مصادر 
متويلها وتنوع أنشطتها مما يستدعي العمل على السري وحماكاة املنظمات األخرى باالهتمام ملوضوع التنافسية والعمل 

 على ضمان تنافسية منتجاهتا وخدماهتا مع األخذ بعني االعتبار البيئة املميزة للقطاع املصريف يف حد ذاته.
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 المبحث األول: مفهوم التنافسية
حبيث يرتكز عموما على ثالث مستويات رئيسية انطالقا  ؛إن مفهوم التنافسية خيتلف باختالف مستوى التحليل

 حبيث يرتكز على الصناعة ما أو فرع النشاط وأخريا إىل مستوى ؛من املؤسسة كلبنة أساسية مث  إىل مستوى أعلى
 حبيث يشمل منطقة أو يتعدى إىل املستوى الدويل مع اإلشارة إىل أن هناك عالقة وثيقة بني ؛أوسع و أكثر مشوال

 حبيث حتدد بعض املتغريات البيئية الداخلية واخلارجية إمكانيات املؤسسة يف البقاء واملنافسة. ؛مجيع هذه املستويات
 من جهة أخرى، يرتبط األداء االقتصادي للمؤسسة بأداء  قطاع الصناعة أو دولة ما على نطاق دويل.

 المطلب األول: مستويات التنافسية 
 الفرع األول: التنافسية في مدارس الفكر االقتصادي 

الكلي أي على املستوى الوطين أو  املستوى على التنافسية القدرة على أساسي بشكل الكالسيكي الفكر يركز
 أيًضا اجلزئي ( املؤسسة أو املنشأة) وهناك املستوى على اجلديد الكالسيكي املنهج يركز بينما اإلقليمي أو الدويل،

 ( كروغمان بول أفكار اخلصوص وجه على تشمل واليت التنافسية، للقدرة احلديثة والنظريات املفاهيم من العديد
  1.)اإلدارة نظرية (بورتر ومايكل) اجلديدة االقتصادية اجلغرافيا نظرية
 ثالث إىل تصنيف أفكارها مهما اختلفت النظريات االقتصادية يف طرحها ملسالة التنافسية فإنه ميكن      

 2متمايزة كالتايل: جمموعات
 أن إىل تشري اليت الكلي االقتصاد وسياسة نظرية على الفكرية املدرسة هذه تعتمد منظور االقتصاد الكلي: -1

 القدرة لتحقيق املناسبة الكلي االقتصاد ظروف خلق على الدولة قدرة حتديد يف رئيسي عامل هو الصرف سعر
 أن حني يف ما، لبلد الدولية التنافسية القدرة خبسارة احلقيقي الصرف تقدير ارتفاع سعر يرتبط. الدولية التنافسية
 السعر تشمل: التعريف هبذا املرتبطة  إن املقاييس واملؤشرات.التحسن حدوث يعين احلقيقي الصرف سعر اخنفاض
 النسبية، املستهلك أسعار احلقيقية، الفعلية الصرف أسعار التجارية، السلع إىل للتداول القابلة غري للسلع النسيب

 الصرف سعر هو استخداًما وأكثرها شيوًعا املقاييس هذه أكثر. التصنيع قطاع يف للوحدة النسبية العمالة تكاليف
 األسعار فقط الستخدامه الكلي االقتصاد منظور انتقاد مت. البيانات اخلاصة به توفري لسهولة نظرًا احلقيقي الفعلي
 القدرات مثل السعرية غري العوامل مل تؤخذ حيث التنافسية للقدرة قياسه يف الوحدة تكلفة مؤشرات أو النسبية

 نظرًا احلكومة لسياسة حمدود جمال هناك االعتبار، كما أن يف التسليم عند املنافسة على الشركات وقدرة التكنولوجية
 الصفقات رحبية واستعادة املدفوعات ميزان اختالالت لتصحيح الصرف سعر على أساسي بشكل تعتمد أل�ا

                                      
1 . Tomasz Siudek, Aldona Zawojska, COMPETITIVENESS IN THE ECONOMIC CONCEPTS, THEORIES 
AND EMPIRICAL RESEARCH, ACTA, Oeconomia 13 (1), 2014, pp:95-96. 
2. Zahari Goranov ; COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL FIRMS; International Journal of Economics, 
Commerce and Management;    Vol. V, Issue 2, February 2017, pp:148-152. 
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 اليت العوامل تلك يعاجل ال فإنه ، ذلك ومع. التنافسية القدرة يف واخلسارة التجارية غري السلع إىل بالنسبة التجارية
 واهلندسية العلمية املهارات إىل واالفتقار التحتية البنية ضعف مثل النامية البلدان يف النجاح على الشركات قدرة تعيق

 إسرتاتيجية �ج فإن اقتصادية، أسس على يعتمد الذي األول النهج عكس على األعمال:  إستراتيجية منظور -2
 البعض بعضها مع تتنافس أل�ا الشركات تتبناها اليت واالسرتاتيجيات الشركات بني التنافس بقضايا يهتم األعمال

 للدول الدولية االقتصادية العالقات دراسة الفكرية، املدرسة هلذه الرائدين املؤيدين أحد بورتر، حاول. ودولًيا حملًيا
 هي واإلنتاجية التنافسية القدرة فإن ،Porterلـ  وفًقا. اجلزئي املستوى على األعمال إسرتاتيجية نظرية طريق عن

 ،"الوطنية اإلنتاجية هو الوطين املستوى على التنافسية للقدرة الداللة ذو الوحيد املفهوم "رأيه حسب ألنه نفسها،
" املاس منوذج "بتطوير قام. فيها املعيشة وحتسن مستوى األمة بازدهار األول املقام يف ترتبط اإلنتاجية أن حلقيقة نظرًا

كوسيط فعال  احلكومة تعمل التنافسية، كما القدرة على للحفاظ والضرورية األربعة املرتابطة العوامل فيه حدد الذي
 اإلنتاجية زيادة من متكنها اليت البيئة وخلق املنافسة على قادرة تصبح أن على الشركات لتشجيع النموذج هذا يف

. إخل واهلندسة املتخصص التعليم يف واالستثمار التحتية البنية حتسني خالل من املنافسة على قدرة أكثر وتصبح
تعترب التقنية منذ فرتة طويلة عامال مهما للتنافسية يف األسواق العاملية. تقدم واالبتكار: التكنولوجيا - منظور3

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تعريفا موجزا لدور التقنية واالبتكار يف املنافسة العاملية على املستويني 
االقتصاديني اجلزئي والكلي، تشري القدرة التنافسية يف االقتصاد اجلزئي إىل قدرة الشركات على استخدام التقنية 

وجودة وأداء املنتجات. وعلى املستوى الكلي، تشري إىل القدرة التنافسية للدولة على تقدمي منتجات تستويف شروط 
يقر منظور التقنية واالبتكار أن الدول . ومعايري املنافسة الدولية ويف الوقت نفسه تعظم الناتج احمللي احلقيقي للفرد

النامية تستطيع الوصول إىل التقنيات احلديثة ولكن دورها يقتصر عادة على استخدام التقنية املستوردة بدال من 
إنتاجها. وهناك تصور مشرتك بني كتاب االقتصاد الكالسيكي اجلديد وهو أن الرتاكم الناجح للتقنيات يف الدول 

 تبين على والقدرة 1النامية يعتمد على تدفق مستمر وسلس للمعرفة اجلديدة عن طريق االستثمار األجنيب املباشر.
 والذي يؤدي إىل والتحسني اإلتقان إىل نوع من يؤدي مما ،)والتطوير والبحث التدريب خالل من (التكنولوجيا هذه

 الداعمة واملؤسسات واحلكومة الشركات (املختلفة املؤسسات بني التفاعل والتعلم االبتكار عملية تتطلب. االبتكار
 ظل يف التنافسية القدرة خلق يف فعال دور هلا واحلكومة االبتكاري. الوطين النظام داخل) األخرى الفاعلة واجلهات

 حبيث ؛املنظور هبذا املرتبطة الرئيسية املقاييس أحد التحويلية للصناعات التنافسية القدرة املنظور، ويعترب مؤشر هذا
 حد إىل حتديًا هذا املؤشر ابتكار ويعد البلدان، يف املصنعة للصادرات التنافسية القدرة لقياس يستخدم هذا األخري 

 األخرى التقنية. من املقاييس كثيفة الصادرات الختيار استخدامها جيب اليت املعايري حتديد الصعب من ألنه نظرًا ما
 حصص باستخدام التحليل خيتلف أن ميكن. السوق حصة مؤشرات هي الفكرية املدرسة هذه حتت تندرج اليت

                                      
، جملة جامعة امللك عبد العزيز: لالقتصاد واإلدارة، جملد دراسة حالة مملكة البحرين :قياسها ومؤشرات الدولية التنافسية،  لبىن علي آل اخلليفة. 1

 82 ص ،01،2014 العدد 28
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 ما بلد صادرات نسبة تكون أن ميكن السوق حصص ألن نظرًا املعتمد، النطاق على اعتماًدا كبري بشكل السوق
الدولة  لصادرات الرئيسيني التجاريني الشركاء إمجايل حىت أو معينة منطقة صادرات إىل أو العاملية، الصادرات إىل
  واجلدول التايل يلخص أهم النظريات االقتصادية ومعاجلتها ملفهوم التنافسية كما يلي:1ما.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                      
1 . Zahari Goranov , op.cit.153. 
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  التنافسية في إطار بعض النظريات االقتصادية ):06الجدول رقم ( 
 أساسيات بلد المنشأ المنظرين المفاهيم/ النظريات

 المفاهيم الكالسيكية والنظريات

 سكتلندا ادام سميث مفهوم اليد الخفية
ميكن لكل طرف يف التجارة الدولية ان يستفيد من مزايا التخصص يف إنتاج 
السلع اليت يتمتع فيها مبيزة مطلقة، حبيث تصدر كل دولة السلع اليت تنتجها 

 بأقل التكاليف، والعكس بالنسبة لإليرادات.

 انجلترا دافيد راكاردو المزايا النسبية
ميكن لكل بلد االستفادة من اإلجارة اخلارجية حىت لو كان يفتقر ألي ميزة 

 مطلقة، وحيتاج فقط مليزة نسبية يف أي سلعة ملبادلتها مع اخلارج

نظرية وفرة الموارد 
 الطبيعية

 السويد هيكشر اوهلين

تتخصص الدولة يف إنتاج وتصدير تلك السلع اليت تتطلب استخداما مكثفا 
نسبيا لعوامل اإلنتاج احمللية الوفرية، وسيصدر البلد الذي حيتوي على وفرة من 
رأس املال نسبيا سلعا كثيفة رأس املال، بينما سيصدر البلد الذي يتمتع بوفرة 

 العمالة نسبيا سلعا كثيفة العمالة

 النظريات الكالسيكية الجديدة والمفاهيم المتعلقة بالقدرة التنافسية

 و . م.أ جون كالرك نظرية المنافسة الفعالة
امليزة التنافسية تكون مدفوعة باالبتكارات اليت تقدمها الشركة، حبيث حتفز 

االبتكارات الشركات على املنافسة من اجل احلصول على ميزة تنافسية، واليت 
 بدورها تؤدي إىل التقدم التكنولوجي والنمو االقتصادي على املستوى الكلي.

 النمسا جوزيف شومبيتر نظرية المقاولة واالبتكار
قدرة الشركة على االبتكار هي املفتاح لتحقيق ميزة تنافسية. ان القدرة على 
إجياد احللول اجلديدة واالستعداد لتحمل املخاطر املرتبطة باختبارات السوق 

 تؤكد عملية املتافسة وريادة األعمال

تيارات االقتصاد 
 المؤسسي

 فريدريك ليست
 ماكس فيبر

 ألمانيا
 و.م .أ

باإلضافة للعوامل االقتصادية، تتـثر القدرة التنافسية لألفراد باملؤسسات 
االجتماعية مثل: السلطات العامة، النقابات العمالية، املؤسسات املالية، 

املنظمات االجتماعية والسياسية، اهلياكل التنظيمية والعادات والقواعد العامة، 
 والسلوكات

 المفاهيم والنظريات المعاصرة للقدرة التنافسية

 و.م.أ بول كروغمان افكار كروغمان
منو اإلنتاجية هي احملرك األساسي للقدرة التنافسية. ترتبط التنافسية الدولية 

 باملستوى املعيشي املرتفع

 و.م.أ ميشال بورتر نظرية بورتر
تعتمد القدرة التنافسية على اإلنتاجية يف املدى الطويل، واليت تتطلب ريادة 

األعمال اليت تدعم االبتكار املستمر يف املنتجات والعمليات واإلدارة. تشمل 
 الشروط األربعة األساسية اليت تقود القدرة التنافسية العاملية لشركات الدولة: 

 من إعداد الباحث باالعتماد على املرجع:المرجع: 
Tomasz Siudek, Aldona Zawojska, COMPETITIVENESS IN THE ECONOMIC 
CONCEPTS, THEORIES AND EMPIRICAL RESEARCH, ACTA, Oeconomia 13 (1), 2014, 
pp:94-95. 
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 الفرع الثاني: أنواع التنافسية
    مل تعد التنافسية جمرد اإلنتاج بأقل التكاليف بل تعدت ذلك يف اقتصاد تنافسي معومل إىل ترسيخ مبدأ اجلودة/ 

التميز، وهو ما يسمح باملنافسة بالرغم من ارتفاع التكاليف وحيتاج النهوض باجلودة والنوعية إىل موارد بشرية علمية 
 1تستطيع السيطرة على التكلفة وإبداع أشكال التميز واإلتقان يف املنافسة.

 تأخذ التنافسية أشكاال خمتلفة ميكن حصرها يف األنواع التالية:
) التكلفة (السعر مفاهيم التنافسية القدرة حول النقاش على هيمنت لطاملا  التنافسية على أساس التكلفة:-1

 على ،املنخفضة والتكاليف التنافسية بني املساواة إىل مييلون اإلعالم ووسائل السياسيني بعض يزال ال .التنافسية
 سياسية استنتاجات إىل تؤدي قد التكاليف على التأكيد يف املبالغة أن إىل تشري اليت املتزايدة األدبيات من الرغم

 ولكن األجور على وخروجها الشركة دخول يعتمد ال النظرية، الناحية من. الغنية للدول بالنسبة األقل على مضللة
 احلدية بالتكاليف القصري املدى على اإلنتاج حتديد ويتم اإلنتاج)، على مقسومة التكاليف (التكاليف متوسط على

 فقط وليس التكاليف، أنواع مجيع أن يعين وهذا). الناتج من" األخرية "الوحدة تتكبدها اليت التكلفة تغيريات(
 تعترب املتجانسة، الصناعات يف. والصناعات الشركات ببقاء صلة ذات هي اإلنتاجية وكذلك العمالة، تكاليف
 األسواق يف. خسائر يفهلا  تتسببالوحدة سوف  تكلفة تتميز بارتفاع شركة وأي األمهية، بالغ أمرًا الوحدة تكاليف

 اجلودة اختلفت إذا خمتلفة تكاليف مع تتعايش أن للشركات ميكن للمنتجات، الرأسي التمايز ذات املتجانسة غري
 2 .املدى نفس إىل للمنتجات املستهلك تقييم أو
 وكذلك اجلودة  من خاللالتنافسية  اآلنيةالقدرة بتقييم االقتصاد هيكل يسمح:  على أساس الجودةتنافسية-ال2

 املدى على الفردية الشركات لبقاء األمهية بالغ أمرًا بالشركة اخلاصة التنافسية امليزة تعد. احملتملة املستقبلية الفرص
 املتقدمة الصناعية البلدان تكون أن املرجح من. واملهارات االبتكار خالل من واستدامتها إنشاؤها وميكن ،الطويل
 أعلى الرحبية فيها تكون اليت الصناعات يف الطويل املدى على املنافسة على قادرة املرتفع الدخل ذات خاص بشكل

 يف الشركات فإن وبالتايل،. األسعار من بدالً  اجلودة خالل واالعتماد على املنافسة من املتجانسة غري املنتجات مثل
 من مستمًدا هبا اخلاص البيع مركز كان إذا الطويل املدى على أفضل وضع يف تكون املرتفع الدخل ذات البلدان
 أن املرجح فمن. الطاقة أو املادي املال رأس أو الرخيصة العمالة من بدالً  املوظفني مهارات أو التكنولوجيا يف الريادة
 وخصائص اجلودة يف واملنافسة العالية واملهارات االبتكار فيها يكون اليت الصناعات يف أعلى النمو معدالت تكون
 3.مهًما أمرًا) البيئي احملتوى مثل (اجلديدة املنتج

                                      
،  أطروحة دكتوراه يف االقتصاد االداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية في ظل االنفتاح االقتصادي عبد احلكيم عبد اهللا النسور، . 1

 .19، ص 2009والتخطيط،غري منشورة، كلية االقتصاد، جامعة تشرين،سورية، 
2 . Karl Aiginger, Susanne Bärenthaler-Sieber, Johanna Vogel, Competitiveness under New Perspectives, 
Working Paper no 44, walfare wealth work for europe project , 2013, p19 
3 . Karl Aiginger, Susanne Bärenthaler-Sieber, Johanna Vogel, idem, p 20. 
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 1ويتطلب التنافس باجلودة عدة مقومات تتمثل يف:
 ؛استلهام حاجات وتوقعات العمالء كأساس لتصميم املنتجات وكافة وظائف ونظم الشركة 
 ؛جعل اجلودة على أساس رأس أولويات اإلدارة العليا 
 ؛زرع وتنمية ثقافة اجلودة متضمنة حتمية األداء السليم من املرة األوىل 
 ؛تصميم سليم للمنتجات وتنفيذ سليم للتصميمات 
 ؛تطوير عالقات إسرتاتيجية مع املوردين 
 .تبين مفهوم التحسني املستمر حتت مظلة إدارة اجلودة الشاملة 
 املناسبة املدخالت إىل النظر خالل من التنافسية القدرة تقييم ينبغي ال- التنافسية على أساس النتائج: 3
 جيب ذلك من بدالً . وحدها) والقدرات اهليكل(أي ليشمل  أوسع نطاق على املدخالت أو) واإلنتاجية التكاليف(

التجارة ( امليزان  أرصدة مت استخدام البداية يف للنواتج. التنافسية القدرة قياس  مت النتائج ذملك بتقييم ُيستكمل أن
 أمهية وقد تراجعت. املنافسة على قادرة غري العجز أن البلدان اليت تعاين اعتبار اجلاري، على احلساب أو التجاري )

 كما أن جتاري، عجز يف ميزا�ا أن يظهر إىل النمو سريعة البلدان متيل  حبيث؛الحًقا اخلارجي امليزان مؤشر
 على عالوة العمالت )، التكامالت  ( توحيد يف وجود تعكس أي معىن ال األعضاء للدول اجلارية احلسابات

 قيمة ارتفاع  ملنع سياسية لدوافع نتيجة أ�ا على البلدان بعض يف الكبرية الفوائض إىل أحيانًا يُنظر كان ذلك،
 التجارية. للسياسات والعودة") بالعملة التالعب ("العملة

 رئيسي كمؤشر اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد على أساس نصيب للنتائج األساسية التقييمات بدأت       وهكذا
 مشولية مت  أكثر مسار إىل االنتقال سياق كمستوى التوظيف، و يف مؤشرات أخرى أضيفت مث التنافسية،  للقدرة

 خالل من الفقر من احلد" االجتماعية الدعامة "حبيث تتضمن ؛واالستدامة البيئية إضافة البعد االجتماعي
 فوق التقاعدية املعاشات وضمان التصاعدية، الضرائب خالل من الدخل صايف يف الفروق من واحلد التحويالت،

أما االستدامة البيئية فيتم . الصحي النظام إىل واسع وصول وتوفري اجلنسني، بني املساواة وحتقيق الفقر، مستوى
 مصادر من املنتجة الطاقة من كبرية حصة أو الطاقة وكثافة الكربون أكسيد ثاين انبعاث حيث من تقييمها
 فيجب للعامل، احليوية الفيزيائية احلدود مع يتماشى مبا أي مستداما، النمو مسار يكون أن ينبغي كان إذا. متجددة

 2.الناجتة التنافسية القدرة حتليل يف اإلمجايل احمللي الناتج إىل األهداف هذه إضافة
 المطلب الثاني: مفهوم التنافسية على مستوى المؤسسة

                                      
 18، ص2003 ، دار الكتب، القاهرة،التنافسية في القرن الحادي والعشرينامحد سيد مصطفى،  . 1

2. Karl Aiginger, Susanne Bärenthaler-Sieber, Johanna Vogel, op.cit, p21 
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يذهب الكثري من الباحثني وعلى رأسهم كل من بورتر وكروغمان إىل اعتبار املستوى املؤسسي  أنه  املستوى 
األنسب لتطبيق مفهوم التنافسية، انطالقا من االعتقاد أن املؤسسة هي اللبنة األساسية لالقتصاد، وأن التنافس بني 

 الدول ينشا مبدئيا من خالل التنافس بني املؤسسات.
 الفرع األول: تعريف التنافسية 

بتوفري  وذلك للمستهلكني، واملتنوعة املختلفة الرغباتاملؤسسة تشري إىل قدرهتا على تلبية  مستوى على التنافسية
 ويستطيع السوق، يف اآلخرين املنافسني من كفاءة أكثر بشكل معني، وسعر معينة جودة ذات وخدمات منتجات

 يف احمللي، والصعيد العاملي الصعيد على مستمرا للشركات جناحاً  حيقق مما العامل  أحناء مجيع من املشرتي شراءها
 1املستخدمة. اإلنتاج عوامل إنتاجية رفع خالل من وذلك احلكومة، قبل من الدعم واحلماية غياب ظل

تعرف التنافسية على أ�ا قدرة الشركة على التكيف بنجاح مع التغريات البيئية وخلق مزايا من خالل املزيج التسويقي 
 2وإظهار تفوق يف األداء مقارنة مع املنافسني.

تشري تنافسية املؤسسات إىل قدرة هذه األخرية على حتقيق نتائج تفوق املعدل الذي حتققه نظرياهتا يف نفس القطاع، 
فهي تعكس قدرهتا على الصراع من أجل البقاء، ومن أجل رفع احلصة السوقية، لذلك فاملؤسسة التنافسية هي اليت 
تستطيع أن حتقق أحسن نتيجة من حيث الثنائية معدل النمو / احلصة السوقية، ذلك أن املؤسسة ميكن أن تسجل 
 3منو يف رقم أعماهلا نتيجة منو القطاع بصفة عامة ولكنها قد حتقق تراجع يف احلصة السوقية ما يعين ضعفها تنافسيا.

 توسع، ،استقرار ، منو رحبية، من األهداف حتقيق بغرض املنافسني أمام الصمود على القدرةكما تعرف بأ�ا  
 دوري بشكل التنافسية املراكز حتسني إىل مستمرة بصفة األعمال ورجال املؤسسات تسعى حيث جتديد، و ابتكار

 يف التحكم :منها املتغريات جمموعة خالل من التنافسية وتتحقق و احمللية، العاملية املتغريات تأثري الستمرار نظرا
 العمالء إرضاء األسعار، ختفيض ،والتغليف والتعبئة املنتجات جتديد ، الشاملة اجلودة إدارة التكاليف، عناصر

  4.التطويرية املقارنات التسويقية، االتصاالت جدد، عمالء عن والبحث
من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن التنافسية على مستوى املؤسسة ترتبط بقدرهتا على تلبية رغبات  

املستهلك من السلع واخلدمات باالعتماد على عنصري السعر واجلودة لتمتد لعنصر الوقت مع إمكانيتها يف احملافظة 
 على موقعها التنافسي واالستمرار يف حتسينه.

                                      
 .04، ص 2011، سورية، التنافسية في الفكر االقتصادياملرصد الوطين للتنافسية،  . 1
، ، اثر إدارة الجودة الشاملة على القدرة التنافسية للمنشات الصناعية: دراسة تطبيقية على شركات األسمدة األردنيةظاهر لفا عافت النويران . 2

 .122 ص ،2017، 17جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العدد 
، رسالة ماجستري، دور اليقظة اإلستراتيجية في تحسين تنافسية المؤسسة: دراسة تطبيقية على بعض المؤسسات االقتصادية. زواو ضياء الدين،  3

 72 ص ،2012غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 
 .12-11 ص ،2000، مصر اإلسكندرية، التوزيع، و للنشر اجلامعة شباب مؤسسة ،التطبيقي الترويج و المنافسة ،النجار فريد . 4
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 الفرع الثاني: مؤشراتها
 1 هناك جمموعة من املؤشرات اليت تعكس القدرة التنافسية للمؤسسة، ومن أبرزها:

 تشكل تكلفة الصنع املتوسطة قياسا إىل تكلفة املنافسني اآلخرين مؤشرا كافيا على التنافسية يف  تكلفة الصنع:-1
فرع نشاط ذو إنتاج متجانس ما مل يكن ضعف التكلفة على حساب الرحبية املستقبلية للمؤسسة، وميكن لتكلفة 
وحدة العمل أن متثل بديال جيدا عن تكلفة الصنع املتوسطة عندما تكون تكلفة اليد العاملة تشكل النسبة األكرب 

 من التكلفة اإلمجالية، غري أن هذه الوضعية نادرة احلدوث.
 متثل اإلنتاجية الكلية للعوامل مؤشرا على فاعلية املؤسسة يف حتويل عوامل اإلنتاج إىل  اإلنتاجية الكلية للعوامل:-2

منتجات، غري أن هذا املفهوم ال يوضح مزايا ومساوئ تكلفة عناصر اإلنتاج فإذا كان هذا األخري يقاس بوحدات 
فيزيائية مثل األطنان أو عدد ما من سلعة ما فإن اإلنتاجية اإلمجالية للعوامل ال توضح شيئا حول جاذبية املنتجات  

 املعروضة من طرف املؤسسة.
 ميكن ملؤسسة ما أن حتقق أرباحا وتستحوذ على جزء مهم من السوق احمللية بدون أن  الحصة من السوق:-3

تكون تنافسية على املستوى الدويل وحيدث هذا عندما تكون السوق احمللية حممية حبواجز تصد التجار الدوليني، 
وكلما كانت التكلفة احلدية للمؤسسة ضعيفة بالقياس إىل منافسيها كلما كانت حصتها من السوق أكرب ورحبيتها 
أعلى مع افرتاض تساوي العوامل األخرى. فاحلصة السوقية ترتجم املزايا يف اإلنتاجية أو يف تكلفة عوامل اإلنتاج، 

خاصة إذا ما مت ربطها مع هدف الرحبية األعلى، وميكن أن حتقق املؤسسة أرباحا فوق املعتاد بسبب  حصتها 
الكبرية يف السوق إذا ما أقرتن ذلك باستخدام موارد إضافية تساعدها يف توسيع جمال نشاطها وتنمية حصتها يف 

 السوق.
 تشكل الرحبية مؤشرا هاما يدل على التنافسية احلالية للمؤسسة، وكذلك تشكل احلصة من السوق  الربحية:-4

مؤشرا على التنافسية إذا كانت املؤسسة تعمل على تنظيم أرباحها، أي أ�ا ال تتنازل عن الربح  جملرد غرض رفع 
حصتها يف السوق، وميكن للمؤسسة أن تكون تنافسية يف سوق تتجه هي ذاهتا فيه حنو الرتاجع، ويف هذه احلالة 

 فإن التنافسية احلالية لن تكوم ضمانا لرحبيتها يف املستقبل. 
 

 الفرع الثالث: الميزة التنافسية
ينظر إىل امليزة التنافسية على أ�ا قدرة املؤسسة على صياغة وتطبيق االسرتاجتيات اليت جتعلها يف مركز أفضل بالنسبة 

إىل املؤسسات األخرى والعاملة يف نفس النشاط واليت تتحقق من خالل االستغالل األفضل لإلمكانيات واملوارد 

                                      
 التأهيل كمدخل لتحسين القدرات التنافسية للمؤسسات االقتصادية: دراسة برنامج تأهيل المؤسسات الجزائرية، عبد احلق طري، خالد مدخل، . 1

 04،  ص 2013، ديسمرب، جامعة برج بوعريريج3-2امللتقى الوطين األول حول دعم املنتج الوطين وتفعيل آليات محايته وتسويقه، أيام:
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الفنية، واملادية، التنظيمية، باإلضافة إىل القدرات والكفاءات واملعرفة وغريها اليت تتمتع هبا املؤسسة واليت متكنها من 
 1تصميم وتطبيق اسرتاتيجياهتا التنافسية.

كما تعرف على أ�ا املهارة والتقنية أو املورد املتميز الذي يتيح للمنظمة إنتاج قيم ومنافع للعمالء تزيد عما يقدمه 
املنافسون ويؤكد متيزها واختالفها عن هؤالء املنافسني من وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز 

 2حيث حيقق هلم املزيد من املنافع و القيم اليت تتفوق على ما يقدمه اآلخرون.
امليزة التنافسية تعد خاصية متايز الشركة عن الشركات املنافسة هلا من جراء امتالكها ملوارد وعوامل مساعدة  مبا 
مينحها قدرة داخلية حركية  تؤسس هلا موقفا قويا جتاه األطراف املختلفة من املنتفعني يتجلى مبا تقدمه من سلع 

 و تتحدد امليزة التنافسية بعنصرين هامني: حجم امليزة التنافسية، 3وخدمات ذات قيمة متفردة لزبائنها املستهدفني.
 نطاق التنافس:

 التقليد من عليها احملافظة للمنظمة أمكن إذااالستمرارية  مسة التنافسية للميزة يتحقق-حجم الميزة التنافسية: 1
 دورة التنافسية للميزة .أكرب جهودا تطلبت كلما أكرب امليزة كانت كلما عام املنافسة، وبشكل املنظمات قبل من

و  السريع التغري ظل يف لكن جتاوزها، أو تقليدها على قادرين غري دام املنافسون ما امليزة هذه تستمر  حبيث؛حياة
 مكلفة، تصبح املنافسني قبل من جتاوزت أو قلدت إذا حالة ما ويف املزايا، محاية الصعب من أصبح للبيئة املعقد
 األخرية هذه فتبدأ هجومية، املنافس لسياسة إطالق حني إىل حمدد، لوقت إال امليزة من يستفيد ال املبدع ومنه

 4بإحداث تعديالت عليها. احلالية التنافسية امليزة بتجديد القيام أو جديدة ميزة خلق عليه ومنه بالزوال
 - نطاق التنافس:2

 5هناك أربعة أبعاد لنطاق التنافس واليت هلا تأثري على امليزة التنافسية:
 ويقصد به مدى تنوع كل من خمرجات املؤسسة والعمالء الذين تقوم خبدمتهم، وهنا يتم أ- نطاق القطاع السوقي:

 االختيار مابني الرتكيز على قطاع ( جزء) معني من السوق أو خدمة كل السوق
: يعرب على مدى أداء املؤسسة ألنشطتها سواء كانت الداخلية أو اخلارجية، وذلك باعتماد ب- النطاق الرأسي

 األقل أو التمييز،  على مصادر التوريد املختلفة، فالتكامل الرأسي املرتفع مقارنة مع املنافسني قد حيدد مزايا التكلفة

                                      
 .13، ص 2004،، الدار اجلامعية، اإلسكندريةإدارة الموارد البشرية: مدخل لتحقيق الميزة التنافسية مصطفى حممود أبو بكر، . 1
 .104 ص ،2001،، دار غريب، مصرّ إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية علي السلمي، . 2
، جملة دراسات يف اثر إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة ميدانية على المصارف التجارية األردنية شادي ارشيد الصرايرة، . 3

 .268، ص 2019 ،01 العدد،08االقتصاد والتجارة واملالية/ جملد 
 ، متوفر على املوقع االلكرتوين:تبني التدريب كآلية لتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية الجزائريةجهاد بن عثمان،  . 4

http:// www.e-biblio.univ-mosta.dz [12/07/2018] 
 .84، ص1998، ، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خليل . 5

http://www.e-biblio.univ-mosta.dz/
http://www.e-biblio.univ-mosta.dz/
http://www.e-biblio.univ-mosta.dz/
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ومن جانب آخر يتيح التكامل درجة أقل من املرونة للمؤسسة يف تغيري مصادر التوريد حالة التكامل الرأسي اخللفي 
 أو منافذ التوزيع يف حالة انتهاج املؤسسة إلسرتاتيجية التكامل الرأسي األمامي.

 يعكس عدد األماكن أو املناطق اجلغرافية أو الدول اليت تنشط هبا املؤسسة، وبالتايل ج- النطاق الجغرافي:
تتنافس فيها، ويسمح هذا النطاق اجلغرايف للمؤسسة بتحقيق مزايا تنافسية، وذلك من خالل مشاركتها يف تقدمي 

نوعية واحدة من األنشطة والوظائف عرب عدة مناطق جغرافية خمتلفة، أو ما يعرف بأثر مشاركة املوارد، وتربز أمهية 
 حبيث تقدم منتجاهتا ليس على املستوى احمللي فحسب ؛هذه امليزة بالنسبة للمؤسسة اليت تعمل على نطاق عاملي

 بل يف كل مكان يف العامل.
 وتعكس مدى الرتابط بني الصناعات اليت تعمل يف ظلها املؤسسة، فوجود روابط وعالقات د- نطاق الصناعة:

مشرتكة بني خمتلف األنشطة عرب عدة صناعات، من شأنه إتاحة فرص لتحقيق ميزة أو عدة مزايا تنافسية بالنسبة 
للمؤسسة، فقد يؤدي استخدام أنشطة اإلنتاج أو قنوات التوزيع عرب الصناعات املختلفة اليت تنشط فيها املؤسسة 

 إىل امتالكها إىل ميزة تنافسية
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ال ميكن احلكم على تنافسية القطاع من خالل إحدى شركات القطاع يف تطوير قدراته التنافسية، فعليه يتوجب 
مبدئيا حتديد فروع القطاع االقتصادي حمل الدراسة، مث تقييم القدرات التنافسية هلذا الفرع من خالل قدرة الشركات 

واملؤسسات املكملة لبعضها البعض على مستوى الفرع يف حتقيق مزايا تنافسية تتجسد من خالل قدرهتا على 
 1احلفاظ وزيادة مكانتها يف السوق الدولية.

 الفرع األول: تعريف التنافسية على مستوى القطاع
  هناك تعاريف خمتلفة للتنافسية على املستوى فرع النشاط او الصناعة، فيما يلي أمهها:

التنافسية هي قدرة القطاع أو الصناعة أو الفرع على تصميم وبيع سلعها بالسعر واجلودة  حسب فاليتارسكي فإن
 2وخصائص أخرى تكون أكثر جاذبية من اخلصائص املوجودة يف السلع اليت يقدمها املنافسون اآلخرون.

تعرف تنافسية قطاع ما على أ�ا قدرة مؤسسات قطاع صناعي معني يف دولة ما على حتقيق جناح مستمر يف 
 3األسواق الدولية دون االعتماد على الدعم واحلماية احلكومية، وبالتايل متيز الدولة يف تلك الصناعة.

كما تعرف التنافسية على املستوى القطاعي بأ�ا املدى اليت يستطيع عنده قطاع األعمال إشباع احتياجات العمالء 
 4من جمموعات مناسبة من خصائص املنتج، اخلدمة، السعر، اجلودة، االبتكار...اخل.

من خالل التعاريف السابقة جند أن التنافسية على مستوى القطاع تعين قدرة جمموعة الشركات واملؤسسات اليت 
تزاول نشاطها يف نفس الصناعة على إشباع حاجات زبائنها باالعتماد على جمموعة معايري تأيت يف مقدمتها السعر 

 واجلودة واليت متكنها من جتاوز خصائص اخلدمات والسلع املقدمة من طرف الشركات األخرى. 
 الفرع الثاني: محددات التنافسية على مستوى القطاع

يقصد بالقطاع  جمموع املنشات اليت تعرض منتجات ميكن أن حتل إحداها حمل األخرى، وحسب االقتصاديني 
يكون منتوجان تبادليان إذا كان هلما مرونة تقاطعية مرتفعة ( عند ارتفاع سعر املنتوج األول فإن الطلب على املنتوج 

الثاين يرتفع، والعكس صحيح ). وقد قام بورتر بوضع منوذج حيدد القوى املؤثرة على الصناعة من خالل الشكل 
 املوايل:

 
  ): القوى الخمس لبورتر05الشكل رقم ( 

  
 

                                      
 أطروحة دكتوراه، غري منشورة، جامعة قاصدي ،2014-2005: الدول العربية في ظل تحرير التجارة الدوليةاقتصادياتتنافسية عبد القادر عبيديل، . 1

 .21، ص 2016/2017 مرباح ، ورقلة، اجلزائر،
2 . Tomasz Siudek, Aldona Zawojska, op.cit, p.93. 

، مداخلة ضمن امللتقى الوطين  االول حول: املؤسسة االقتصادية تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية الجزائريةكمال رزيق، فارس مسرور،  .  3
 .201 ص ،2003 افريل، 23-22اجلزائرية  وحتديات املناخ االقاصادي اجلديد،  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أيام: 

 العدد،   9 اجمللد، اجمللة األردنية إلدارة األعمال، 2009-2000:تحليل تنافسية المصارف التجارية األردنية للفترةسامي امحد الصمادي وآخرون، .  4
 99 ص ،2013، 1



 الفصل الثاني:مدخل نظري للتنافسية في القطاع المصرفي

 

 
 

92 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:Michael Porter, L’avantage Concurrentielle, Dunod, Paris, 2003, p17. 
 

 بالرجوع إىل الشكل أعاله، هناك مخس حمددات للميزة التنافسية على املستوى القطاعي كما يلي:
  القائمة الشكل املألوف للتزاحم على املوقع باستخدامؤسسات املنافسة بني املتتخذالمنافسون في الصناعة: - 1

 ، و إدخال املنتجات اجلديدة، و زيادة خدمة الزبائن،اإلعالنات وعن طريق األسعار مثل املنافسة على أساليب
م يف حني يرون  فرصة لتحسني موقعهجيدوامن املتنافسني بالضغط أو تعود شدة التنافس يف حالة شعور عدد و

إمكانية ذلك، ويف معظم الصناعات يكون للتحركات التنافسية اليت تتخذها مؤسسة ما تأثريات ملحوظة على 
 1منافسيها حيث تدفعهم إىل بذل اجلهود للمواجهة أو الرد عليها.

 2ترتبط حدة وشدة املنافسة مبجموعة من العوامل اليت تضم:
كلما كان العدد كبريا فان املؤسسات تلجأ إىل اعتماد بعض أ- عدد المنافسين في القطاع ( درجة التركيز ): 

العمليات دون أن تلفت االنتباه، وإذا كان القطاع مركزا أي مسيطرا عليه من قبل مؤسسة أو عدد قليل من 
 املؤسسات، فانه ال يوجد إطالقا إمكانية للسهو عن القيم النسبية.

ملؤسسات   حيول بطء منو قطاع النشاط املنافسة إىل عملية تقاسم للسوق بالنسبة ب- بطء نمو قطاع النشاط:
اليت هي بصدد التوسع، فاملنافسة اليت تنصب إىل حصص السوق تكون أكثر شدة من تلك اليت يكون فيها منو 

                                      
 ،أبوظيب ،01ط العريب، الكتاب دار ، ،)المنافسين و الصناعات تحليل أساليب( التنافسية اإلستراتيجية  ترمجة: عمر سعيد االيويب،بورتر، مايكل . 1

 .55-54 ص  ،2010
 

ص  ،2017، 13د، جملة االقتصاد الصناعي، العدنماذج تحليل البيئة الصناعية ودورها في زيادة األداء التنافسيحممد توايت، سامي مباركي،  . 2
 .177-178:ص
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 حبيث يضمن للمؤسسات إمكانية حتسني نتائجها من خالل استغالل كل مواردها املالية والبشرية ؛القطاع سريعا
 لتتطور باملوازاة مع وترية منو القطاع.

كلما كانت التكاليف الثابتة مرتفعة فإن نقطة تعادهلا ترتفع إىل نسبة كبرية من الطاقة الكلية، ج- التكاليف الثابتة:
وإذا مل يتم إجناز املستوى الكاف من التشغيل فإن رد الفعل الطبيعي هو تقدمي تسهيالت مغرية جدا للمستهلكني 

حىت ميكن زيادة الطلب، كما هو احلال يف الرحالت اجلوية غري مكتملة العدد لغرض تغطية األعباء الثابتة، فقد 
 .يضطر مديروا الطريان إىل اختاذ عدة سبل مثل ختفيضات أسعار التذاكر وغريها من املغريات

 يشجع املنتج النمطي على خلق منافسة حادة باعتبار أن املنافسني ميلكون نفس املنتج، وعندما غياب التميز:د- 
يسند الزبون يف اختياره للسعر وجودة اخلدمات املرافقة، ومن مثة يركز املنافسون على هذا العنصرين فتشتد املنافسة 

 أكثر فأكثر.
الرفع من الطاقة اإلنتاجية قصد االستفادة من اقتصاديات احلجم يف فرتة معينة ه- الرفع من الطاقة اإلنتاجية: 

 يؤدي إىل اخنفاض أسعار املنتجات، وبالتايل إىل اخنفاض رحبية القطاع يف تلك الفرتة.
: إسرتاتيجيات وأهداف املؤسسات ينعكس على أفعاهلا وردود أفعاهلا و- منافسون مختلفون في التصور

 واختالفها يفضي نوعا من الضبابية  فيصعب التنبؤ بالقرارات واإلجراءات اليت تتخذها يف قطاع النشاط.
  تلك العوامل اليت تلغي أو تؤخر خروج املؤسسة بالرغم من ضعف أو سلبية مردوديتهالخروج: ز- حواجز

 1وميكن حصر أهم هذه احلواجز يف النقاط التالية:
 إن بعض األصول متخصصة جدا، وبالتايل قد جتد املؤسسة صعوبة يف التخلص منها 
  التكاليف الثابتة العالية للخروج كاإلعانات والتعويضات املالية الصحية جيب دفعها للعمال يف حالة توقف

 املؤسسة عن العمل
 حبيث ال يرغب مالك املؤسسة أو العمال يف اخلروج من الصناعة ألسباب ؛االرتباط العاطفي بصناعة معينة 

 عاطفية أو بسبب الكربياء.
الداخلون اجلدد إىل الصناعة جيلبون معهم طاقات جديدة ورغبة يف امتالك  تهديدات دخول منافسين جدد: -2

حصة يف السوق. إن جدية هتديد  دخول املنافسني يعتمد بالدرجة األوىل على املعوقات املوجودة يف البيئة، وعلى 
  2توقعات املشارك اجلديد حول ردود فعل املنافسني اآلخرين.

 3هناك ستة عوامل تشكل حواجز الدخول:

                                      
مقاربة الموارد الداخلية والكفاءات كمدخل للميزة التنافسية في المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية: دراسة تطبيقية على بعض  بوازيد وسيلة، . 1

 .27 ص ،2011/2012 ،، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيفالمؤسسات االقتصادية بوالية سطبف
 73 ص، 2002 ،، دار اليازوي العلمية، األردناإلدارة اإلستراتيجيةسعد غالب ياسني،  . 2
 .179-178:ص ص، مرجع سابق حممد توايت، سامي مباركي، .. 3
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وتعين تلك االخنفاضات يف التكلفة الوحدوية للمنتج أو العملية، أو وظيفة تدخل يف أ- اقتصاديات الحجم: 
العملية اإلنتاجية للمنتج، واليت تتحقق عندما تكون الكمية املطلقة املنتجة ترتفع يف الفرتة، وتعد اقتصاديات احلجم 

 عامال حامسا بالنسبة للداخلني اجلدد، أل�ا تضعهم بني أمرين، إما العمل على أساس أنتاج حجم كبري
وينتظر خطر رد فعل قوي من قبل املؤسسات املنافسة، وإما العمل على أساس حجم صغري فيتحمل الداخلون 
اجلدد جراء ذلك تكاليف باهظة، ولكن بإمكان الداخلني اجلدد حتييد أثر هذا العامل إذا ما امتلكوا تكنولوجيا 

 متطورة، فينتقلون إىل اقتصاديات حجم مندرجة عليا.
 املؤسسات املتموقعة بشكل جيد متتلك صورة جيدة وزبائن أوفياء، ويرجع ذلك أىل إشهار ب- تمييز المنتج:

 حيث يتحمل ؛سابق، خدمات مقدمة للزبائن، اختالفات يف املنتج، أو ألن املؤسسة كانت السباقة إىل هذا القطاع
 الداخلون اجلدد مصاريف باهظة حىت يستقطبوا زبائن القطاع.

 تضطر املؤسسات اجلديدة إىل استثمار موارد مالية معتربة للدخول إىل املنافسة، ج- االحتياج إلى رأس المال:
وخباصة إذا كانت رؤوس األموال موجهة إىل ( اإلشهار، البحث والتطوير، املخزونات، قروض الزبائن) أي أن عملية 

 الدخول تشكل خماطرة هلذه األموال، وهذا يعين امتيازا للمؤسسات املتواجدة يف القطاع.
 هي املصاريف اليت جيب أن يتحملها الزبون نظري انتقاله من منتج مورد إىل منتج مورد آخر، د- تكاليف التبديل:

وميكن أن تشمل تكاليف التبديل: تكاليف تأهيل اليد العاملة، تكاليف التجهيزات اجلديدة وامللحقة وغريها من 
التكاليف املرتبطة بالزمن وفقدان الروابط، ومنه فعلى الداخلني اجلدد أن يرهنوا على تقدم معترب يف ميدان التكاليف 

 أو النتائج، حىت يقبل الزبون التخلي عن املؤسسات املتواجدة يف القطاع.
 ترتبط بعالقات طويلة مع قنوات التوزيع ة باعتبار أن املؤسسات املتواجده- الوصول إلى قنوات التوزيع:

لتصريف منتجاهتا، فإن املؤسسات اجلديدة مطالبة بإقناع القنوات بقبول تصريف منتجاهتا من خالل تقدمي 
 ختفيضات يف األسعار، اإلشهار.....اخل.

 بإمكان السياسة احلكومية تشكيل حواجز الدخول إىل قطاع نشاط معني كان تفرض و-السياسة الحكومية:
استعمال تكنولوجيا متقدمة حلماية احمليط من التلوث، كما ميكن هلا أن حتفز عملية الدخول بتقدمي تسهيالت 

 جبائية كمثال.
 متثل املنتجات البديلة مجيع السلع اليت تبدو خمتلفة ولكنها تشبع نفس احلاجة ، تهديدات المنتجات البديلة: -3
نتج. املميكن التعرف على املنتجات البديلة من خالل البحث عن املنتجات اليت بإمكا�ا تأدية نفس وظيفة و
ت القائمة يف ؤسساسعارها باملقارنة مع منتجات املأو اخلدمات البديلة باخنفاض أويتمثل هتديد هذه املنتجات "

 يف جمال البحث والتطوير لغرض خلق متايز استثماراهتازيادة احلالية ات ؤسس بالتايل يتطلب من هذه امل والصناعة



 الفصل الثاني:مدخل نظري للتنافسية في القطاع المصرفي

 

 
 

95 

 وعدم حتوهلم  بالزبائن األصلينياالحتفاظذا ما قورنت باملنتجات البديلة أو ختفيض أسعارها لغرض  ملنتجاهتا إواضح
 1.يف التعامل مع املؤسسات ذات املنتجات البديلة

منظمات  السلع و اخلدمات اليت تقدمها ونالزبائن هم القطاع املستهدف الذي يستهلك- قوة تفاوض الزبائن: 4
وعلى املنظمة أن جتمع معلومات كافية عن العمالء احلاليني واملرتقبني حىت تستطيع أن تضع ، الصناعة

و كلما زادت معرفة املؤسسة االسرتاتيجيات اليت تتناسب مع خصائص العمالء ورغباهتم وأماكن تواجدهم . 
 وتزداد القوة 2.كلما متكنت من معرفة الفرص اليت من املمكن استغالهلا والتهديدات اليت عليها مواجهتهازبائنها ب

 3التفاوضية للزبائن يف احلاالت التالية:
 تعطي للزبائن القدرة على االنتقال من بائع آلخر دون صعوبة ألن الباعة ميلكون نفس أ- نمطية منتجات القطاع:

 املنتج، فتزداد بذلك قدرهتم التفاوضية.
حيث تدفع الزبون إىل ختفيض تكلفة املشرتيات فيبدون تشددا يف املفاوضات حىت ب- ضعف ربحية الزبائن: 

حيافظوا على هامش الربح، وعموما عندما تكون مردودية القطاع معتربة فإن الزبائن ال يبدون اهتماما كبريا للسعر 
شريطة أال ميثل املنتج حصة مهمة من تكلفة مشرتياهتم، وعليه فإنه بإمكان الزبائن اعتماد نظرة طويلة املدى واليت 

 مفادها احلفاظ على السالمة التجارية ملورديهم قصد استمرارية الروابط معهم واستثمارها مستقبال.
حبيث  ؛حيث بإمكا�م اشرتاط تنازالت أثناء التفاوضج- الزبائن يشكلون تهديدا خفي للتكامل الخلفي: 

تعمد املؤسسات الكبرية إىل استعمال التكامل اخللفي كسالح للتفاوض باالعتماد على نفسها يف إنتاج بعض املواد 
الداخلة يف صنع منتجاهتا وتتيح هذه العملية معرفة مفصلة لتكاليف املورد، مما يساعد ذلك يف تعزيز املوقف 

 التفاوضي، ولو جزئيا، إذا شكلت مؤسسات القطاع هتديدا للتكامل األمامي يف قطاع الزبائن.
عندما ميلك الزبون املعلومات الكاملة عن الطلب، األسعار احلقيقة يف السوق د- امتالك الزبون لمعلومات كاملة: 

و تكاليف املورد، يزيد ذلك قدرة الضغط لديه أثناء املفاوضات وجتعله يضمن أسعار مالئمة ومقبولة، وحيدث 
 العكس من ذلك إذا شحت املعلومات.

 أو األسعار يف التهديد برفع استخدام قوهتمذا استطاعوا إتزداد قوة مساومة املوردين   - قوة تفاوض الموردين:5
ختفيض جودة السلع واخلدمات اليت يقدمو�ا. ويتمتع املوردين بقوة على املساومة يف عدة مواقع عندما تكون سيطرة 

املؤسسة على املورد حمدودة، وعندما يكون املنتج الذي يقدمه املورد هاما كأحد املدخالت الرئيسية جملال عمل 
 4.املشرتي

                                      
 .124ص، 2008، األردن، دار املناهج للنشر والتوزيع، اإلدارة اإلستراتيجية: مدخل تكامليصاحل عبد الرضا رشيد، إحسان دهش جالب ،  . 1
 .116ص، 2004 ،اإلسكندرية،للطباعة والنشر اجلامعية الدار ، )العلمية األسس و األصول(اإلستراتيجية  اإلدارة ،عوض أمحد حممد . 2
 .181ص، مرجع سابق حممد توايت، سامي مباركي، . 3
 .60، ص 2007، املكتب اجلامعي احلديث،  اإلسكندريةاإلدارة اإلستراتيجية، نبيل مرسي، أمحد عبد السالم سليم، .  4
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 1وتزداد قوة التفاوض لدى املوردين يف احلاالت التالية: 
حيث أنه إذا كانت قوة التفاوض لدى املوردين معتربة فيمكن أن تصطدم مبزامحة أ- غياب المنتجات البديلة: 

 املنتجات البديلة مما يؤدي إىل إضعاف هذه القوة، والعكس إذا مل تكن هناك منتجات بديلة أو كانت قليلة.
 حيث أنه كلما كان املوردون يبيعون لقطاعات خمتلفة، وال متثل هذه ب- القطاع المشتري ال يمثل زبونا مهما:

األخرية إال حصة بسيطة من رقم أعماهلم كان بإمكا�م ممارسة سلطتهم إىل أقصى حد والعكس إذا زادت حصة 
 قطاع املشرتي.

تزداد قوة املوردين التفاوضية عندما يكون املنتج ذو دور ج-المنتج يمثل وسيلة إنتاج مهمة للقطاع المشتري: 
 حبيث حيول ذلك دون ؛كبري يف العملية اإلنتاجية أو جودة أنتاج القطاع وخصوصا إذا كان املنتج غري قابل للتخزين

 تشكيل احتياطي منه.
 على مستوى القطاع الفرع الثالث: مؤشرات التنافسية

 يعرف املؤشر املركب على أنه  حبيث؛مؤشرات التنافسية على املستوى القطاعي يف معظمها هي مؤشرات مركبة
مقياس- عددي أو كمي-جممع يضم جمموعة من املؤشرات الفردية اليت تعكس جوانب الظاهرة حمل االهتمام، ويتم 
دمج هذه املؤشرات املنفصلة باالستناد على منوذج معني للحصول على مؤشر مركب يعرب عن االجتاه العام املشرتك 

 ويضم مؤشر التنافسية يف فرع الصناعة جمموعة من املؤشرات املركبة، وفيما يلي أمثلة 2لتلك املؤشرات الفرعية.
 3عليها:

   )PTF يكون فرع النشاط تنافسيا  إذا كانت اإلنتاجية الكلية للعوامل ( مؤشرات التكاليف واإلنتاجية:-1
فيه مساوية أو أعلى منها لدى املؤسسات األجنبية املنافسة أو كان مستوى تكاليف الوحدة باملتوسط يساوي أو 
أقل عن تكاليف الوحدة للمنافسني األجانب، ومن مثة يتم إجراء املقارنات الدولية حول إنتاجية اليد العاملة او 

  ) .CUMOالتكلفة الوحديوية لليد العاملة (
:  يستعمل امليزان التجاري وأيضا احلصة من السوق الدولية  مؤشرات التجارة والحصة من السوق الدولية-2

كمؤشرات تدل على تنافسية القطاع االقتصادي، وميكن أن خيسر القطاع تنافسيته عندما تتقلص لو تنقص حصته 
من الصادرات الوطنية الكلية أو عندما تزداد حصته من املستوردات الوطنية الكلية ملناج معني، مع األخذ بعني 

االعتبار حصة ذلك املنتج يف اإلنتاج  أو االستهالك الوطين الكلي، أيضا قد خيسر القطاع تنافسيته عندما تتناقص 

                                      
 . 181ص، مرجع سابق حممد توايت، سامي مباركي، . 1
، معهد البحوث  التحليل العاملي- الشبكات العصبيةSPSSمنهجية حساب مؤشر الثروة: تطبيق باستخدام عبد احلميد حممد العباسي،  . 2

 .2 ص ،2011 ،والدراسات اإلحصائية، قسم اإلحصاء احليوي والسكاين، جامعة القاهرة
 .5، صمرجع سابق عبد احلق طري، خالد مدخل، . 3
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خصته من الصادرات الدولية اإلمجالية ملنتج معني أو عندما تتصاعد حصته من  الواردات الدولية أخذا بعني 
 االعتبار حصة البلد املعين يف التجارة الدولية.

 ) لوضع مقياس التنافسية RCA أستند مايكل بورتر على امليزة النسبية الظاهرة ( الميزة النسبية الظاهرية:-3
وميكن حسابه جملموعة منتجات أو فرع نشاط أو الصناعة لبلد ما من خالل قسمة صادرات منتج ما لبلد ما 
 بالنسبة للصادرات الكلية هلذا البلد باملقارنة مع الصادرات العاملية هلذا املنتج بالنسبة للصادرات الدولية الكلية.

 2003سنة   Wignaraja and Taylor قام بتطويره كل من): MECI( - مؤشر تنافسية السلع المصنعة4
 عناصر أساسية هي: قيمة الصناعات املصنعة للفرد ( للسنة املاضية)، متوسط النمو السنوي 03ويضم هذا املؤشر 

 سنوات )، صادرات السلع املصنعة كثيفة التكنولوجيا كنسبة من جمموع  صادرات 10للصادرات املصنعة ( آخر 
 1 السلع يف السنة األخرية ، ويعطى بالعالقة التالية:

 
 

 j للبلد i  القيمة املالحظة للعامل:i ،Fij هو مؤشر البلد : MECIiحيث 
Mini: احلد األدىن لقيم العينة من اجل العامل i ) 1،2،3= i(  
Maxi: احلد األقصى لقيم العينة من اجل العامل i) 1،2،3 =i( 

يبني هذا املؤشر ما اذا كان استعمال املوارد احمللية يتم : DRC- مؤشر تكلفة الموارد المحلية ( الوطنية ) 5
 2 فان املوارد احمللية ال تستخدم بكفاءة، ويعطى املؤشر بالعالقة التالية:01بكفاءة أو العكس، فإذا تعدى املؤشر 

 
 

 متثل تكلفة املوارد احمللية للسلعة. DRCjحبيث: 
           PVj:  قيمة إنتاج وحدة واحدة من السلعة j 
          DIVj:  قيمة املدخالت احمللية يف وحدة واحدة من السلعة J 

          FIVj   قيمة املدخالت األجنبية يف وحدة واحدة من السلعة :J 
          Pj سعر استرياد وحدة واحدة من السلعة :   J.بالعملة احمللية  

 الطلب الرابع: التنافسية على مستوى الدولة
 الفرع األول:تعريف التنافسية على مستوى الدولة 

                                      
، 01، جملة دفاتر اقتصادية، العدد دراسة نظرية لمفهوم القدرة التنافسية ومؤشراتها مع اإلسقاط على المستوى الوطنيشريط عادل،سدي علي،   . 1

 36-35:ص ص،  2010
 .36 املرجع نفسه، ص.  2

MECIi = 0.3 [log (F1j) – log (Min1)]/ [log (Max1) – log (Min1)] + 0.3 [log (F2j) – log  
(Min2)]/ [log (Max2) – log (Min2)] + 0.4 [log (F3j) – log (Min3)]/ [log (Max3) – log (Min3)] 

DRCj = (PVj – DIVj – FIVj) / Pj (1 – FIVj / PVj) 
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 ينعكس مما التجاري الدولة أداء حتسن اليت التدابري بعض أ�ا على التنافسية على املستوى الدويل ماكفرتيدج عرف
 تقنية أو أعلى مضافة قيمة حنو الصادرات تكوين يفملحوظا  حتوالً  إىل تؤدي واليت اجلاري احلساب على إجيابيا
 املال رأس يف األجنبية  االستثماراتجذب على الدولة قدرة تعكس أ�ا على متزايد بشكل للتنافسية وينظر .عالية

 1.االقتصادية التنمية لعملية الرئيسية املتطلبات من ومها املاهرة البشرية واملوارد
)  التنافسية بأ�ا قدرة البلد على توليد القيم املضافة ومن مث زيادة IMDيعرف املعهد الدويل للتنمية اإلدارية ( 

الثروة الوطنية عن طريق إدارة األصول والعمليات باجلاذبية واهلجومية وبالعوملة واالقرتاب، ويربط هذه العالقات 
 2بنموذج اقتصادي اجتماعي  قادر على حتقيق هذه األهداف.

) التنافسية على أ�ا املدى الذي من خالله تنتج الدولة يف ظل OCDEتعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (
شروط السوق احلرة والعادلة منتجات وخدمات تنافس يف األسواق العاملية، ويف نفس الوقت يتم حتقيق زيادة الدخل 

 3.احلقيقي ألفرادها يف األجل الطويل

 ) التنافسية على أ�ا القدرة على احلفاظ على معدل منو ثابت لنصيب WEFيعرف املنتدى االقتصادي العاملي (
 4الفرد من الدخل احلقيقي مقاسا بـمعدل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة.

من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن التنافسية على املستوى الدويل هي قدرة الدولة على حتقيق قيم مضافة 
باالعتماد على صادراهتا ومن خالل جذب االستثمارات األجنبية ومن مث  زيادة الثروة الوطنية واليت تنعكس اجيابيا 

 على الدخل احلقيقي على أفرادها يف األجل الطويل.
  الفرع الثاني: محددات التنافسية الدولية

، منوذج Porterهناك جمموعة من النماذج اليت حاولت حتديد امليزة التنافسية على مستوى الدولة، منها منوذج 
Lall منوذج ،Brinckman  ورغم أمهية كل منوذج يف حصر حمددات امليزة التنافسية إال أننا سوف نعرض أشهر ،

منوذج املقرتن باملفكر االقتصادي بورتر، وفقا لبورتر هناك جمموعة من احملددات اليت تشكل فيما بينها ما يعرف بـ 
 ".Theory of Diamondنظرية املاسة " 

 
  ): نموذج الماسة لبورتر06الشكل رقم ( 

 

                                      
 .76 ص، مرجع سابق،  لبىن علي آل اخلليفة. 1
، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول : األداء تنافسية الجزائر صمن مقتضيات التنافسية الدولية كمؤشر لالداء المتميزكمال رزيق، ياسني قاسي،  . 2

 .325 ص،2005 مارس، 9-8املتميز للمنظمات واحلكومات، جامعة قاصدي مرباح، أيام:
 .5، ص 2002، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، دور الحكومة الداعم للتنافسية: حالة مصر نوير طارق، . 3

4. Ganna Khalamova, Olga Vertelieva, The International Competitivness of Countries : Economic-
Mathematical Approach, Economics and Sociology, Vol 06, N02, 2013 , p40. 

استراتيجية المنشأة و  
 الهيكل

 والمنافسة
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Source: Corinna Dogl, Dirk Holtbrugge, Competitive Advantage og German renewable 
energy firms in Russia-An empirical study based on Porter Diamond, Journal of  East 
European Management  Studies, Vol 15,lss01, 2010, p39. 

 1 ومن خالل معطيات الشكل أعاله تتبني احملددات يف ما يلي:
تتوقف امليزة التنافسية على عوامل اإلنتاج شأ�ا شأن امليزة النسبية، إال أن مفهوم عوامل - طبيعة عوامل اإلنتاج: 1

اإلنتاج عند بورتر أكثر مشوال، فباإلضافة إىل العوامل التقليدية ( موارد بشرية، رأس مال، موارد طبيعية)، هناك 
عوامل أخرى ال تقل أمهية كالبنية األساسية من نظم اتصاالت ومواصالت ومصادر املعرفة ( جامعات، مراكز 

حبوث)، وكذلك الظروف املناخية واملوقع اجلغرايف للموردين من ناحية واألسواق من ناحية أخرى، ويعتمد حتقيق 
 امليزة التنافسية على مدى وفرة هذه العوامل وكفاءهتا واخنفاض تكلفتها.

 يرى بورتر أن الطلب احمللي يؤثر  على قدرة املؤسسات على التنافس من جانبني:- طبيعة الطلب المحلي:2
يعترب هيكل الطلب احمللي مبعىن نوعية وطبيعة واحتياجات املستهلكني هو األهم يف أ- هيكل الطلب المحلي: 

التأثري على امليزة التنافسية، فعندما يتسم الطلب احمللي باالهتمام باجلودة أي أن يكون مستوى الطلب متقدما 
ويتسم بالرقي فإن هذا يدفع املؤسسات إىل التطوير واالبتكار واستخدام التكنولوجيا واملعرفة املتقدمة والرتكيز على 

 رفع مستوى جودة املنتج مما يؤهلها للتفوق على املؤسسات األجنبية املنافسة.
 حيث ؛ حيتل حجم الطلب احمللي منوه املرتبة الثانية من حيث األمهيةب- حجم الطلب المحلي ومعدل نموه:

يؤدي حجم الطلب احمللي وزيادة معدل منوه إىل حتقيق ميزة تنافسية ألن توافر الطلب احمللي وزيادته مبعدالت مرتفعة 

                                      
 امللتقى الدويل الرابع حول: املنافسة واالسرتاتيجيات القدرة التنافسية للصناعة التحويلية: دراسة حالة الجزائر،خياري زهية، شاوي شافية،  . 1

 6-5:، اجلزائر، ص ص2010 نوفمرب ، 09-08التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، أيام:
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متكن املؤسسات من حتقيق اقتصاديات احلجم، كما يشجعها على تقدمي تسهيالت جديدة وحتسني ورفع مستوى 
اإلنتاج، كما أن زيادة حجم الطلب يقلل من عنصر املخاطرة الذي تواجهه املؤسسات خاصة وأنه يسهل التنبؤ 

بالطلب احمللي على  عكس الطلب اخلارجي، وقد يؤدي ارتفاع الطلب احمللي تدرجييا إىل تركيز املؤسسات يف 
 السوق بينما التشبع السريع على الطلب احمللي غالبا ما يدفع املؤسسات إىل البحث عن أسواق تصديرية.

يرى بورتر أن املؤسسات ال ميكنها حتقيق امليزة التنافسية من خالل تواجدها يف - الصناعات المرتبطة والمغذية: 3
صناعات منفردة ولكن من خالل ارتباطها بغريها من املؤسسات احمللية الكفءة يف الصناعات األخرى املكملة 

 ) ميثل عامال هاما Clustersواملرتبطة هبا، مبعىن أن تواجد الصناعة كجزء من جتمعات صناعية عنقودية  (
 وأساسيا، ومن أهم العوامل يف حتقيقها للميزة التنافسية على الصعيد الدويل.

 الذي يتم فيه تكوين ريناقش هذا احملدد اإلطا- هيكل المؤسسات واستراتيجياتها ودرجة المنافسة المحلية:4
 املؤسسات وتنظيمها وإدارهتا واالسرتاتيجيات اليت تتبعها يف املنافسة، باإلضافة إىل طبيعة املنافسة احمللية.

: إن حتقيق امليزة التنافسية يف إطار قطاع األعمال يتطلب من املؤسسة وضع أ- هيكل المؤسسة وإستراتيجيتها
االسرتاتيجيات املولدة اليت ميكن أن تكسبها يف التطبيق العملي دوام التفوق والتميز على أقرا�ا يف ختفيض التكلفة 

 حيث اعترب أن املؤسسة ميكنها حتقيق ميزة تنافسية من ؛وحتسني مستوى جودة منتجاهتا، وهو ما ذهب إليه بورتر
خالل حتقيق القيادة يف ختفيض التكاليف أو متيز املنتج، وجتدر اإلشارة إىل أن هاتني اإلسرتاتيجيتني تنبع أساسا من 

 هيكل الصناعة ومن قدرهتا على التكيف مع قوى املنافسة و أن لكل منهما أسلوبا ومنهجا خمتلفا.
يربز دور املنافسة احمللية يف حتقيق امليزة التنافسية يف أ�ا تدفع املؤسسات إىل التحسني ب- المنافسة المحلية: 

والتجديد والتطوير ورفع مستوى الكفاءة الناتج عن اخنفاض التكاليف وارتفاع مستوى اجلودة، كما تدفعها إىل 
 االبتكار والبحث عن تكنولوجيا جديدة تؤدي إىل  استمرار احملافظة على امليزة التنافسية.

تلعب دورا هاما يف خلق جتمعات وسالسل عنقودية صناعية ويف زيادة القدرة - دور سياسات الحكومة: 5
التنافسية يف الصناعات املختلفة، إال أن دور احلكومة ال يعين التدخل املباشر يف النشاط االقتصادي، و إمنا يتمثل 

دورها يف حتفيز وتشجيع املؤسسات الوطنية على رفع مستوى أدائها التنافسي، وعليه فان السياسة احلكومية 
الناجحة هي اليت ختلق بيئة تستطيع املؤسسات من خالهلا أن تكتسب ميزة تنافسية ألن املؤسسات ( كما يؤكد 
بورتر) هي اليت تستطيع أن ختلق صناعات تنافسية، أما احلكومات فال ميكنها ذلك، األمر الذي يستوجب وضع 
إسرتاتيجية طويلة األمد من طرف احلكومات للحصول ما يلزم من عناصر اإلنتاج الالزمة لتطوير قطاع الصناعة، 

 1وتقدمي احلوافز والتشجيع لتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية.

                                      
، محددات القدرة التنافسية في قطاع الصناعات الغذائية: حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجنوب عبد احلفيظ بوقرانة وآخرون . 1

 .47، ص 2013، 04، جملة أداء املؤسسات التجارية- العددالشرقي الجزائري
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كما تؤثر احلكومة على امليزة التنافسية من خالل سياساهتا اجيابيا أو سلبيا على كل حمدد من احملددات األربع سابقة 
 1:الذكر من حيث أ�ا

 تبذله من جهود لزيادة اإلنتاجية عن طريق زيادة  تساعد الدولة على خلق وتنمية عوامل اإلنتاج من خالل ما
االستثمارات يف برامج التعليم والتدريب وربطها بالواقع الصناعي، وإتباع السياسات اليت تؤدي إىل زيادة االدخار 

 ؛وتشجيع االستثمار، وكفاءة ختصيص االستثمار بني االستخدامات املختلفة
  تساعد الدولة على توفري الصناعات املرتبطة واملغذية عن طريق تشجيع ودعم إقامة جتمعات صناعية متكاملة

 ؛البنية األساسية الالزمة هلا وتوفري
  تؤثر احلكومة على الطلب احمللي من خالل دورها كمشرتي، ومن خالل القوانني اليت تضعها خبصوص

مواصفات املنتج وقوانني محاية املستهلك ومنع الغش التجاري، وكذلك عن طريق توعية املشرتي بأنواع املنتجات 
 ؛األكثر تقدما ومن مث حتسني الطلب احمللي وخصائصها كي متكنه من اختيار املنتج األفضل و

 أسواق  على أهداف املؤسسة واسرتاتيجياهتا من خالل السياسات املتحكمة يف أسواق العمل و تؤثر احلكومة
رأس املال والسياسات الضريبية وغريها اليت تؤثر على أهداف كل من العاملني واملستثمرين يف املؤسسات 

 املختلفة.
أن ظهور اخرتاع أو ابتكار جديد أو تقلبات عاملية فجائية يف الطلب  دور العوامل غير المتوقعة ( الصدفة ): -6

األوبئة خيلق فجوات تسمح حبدوث تغيريات يف املزايا التنافسية للدول اليت هلا  وأسواق املال والصرف واحلروب و
 2القدرة على حتويل هذه الصدفة إىل ميزة تنافسية.

 الفرع الثالث: مؤشرات التنافسية 
 3من أبرز هذه املؤشرات: تتنوع مؤشرات التنافسية على املستوى الدويل، و

 إن منو الدخل احلقيقي للفرد ومنو اإلنتاجية مفهومان مرتابطان وليس متطابقني، - نمو الدخل الحقيقي للفرد:1
 ة )،  وعلى رأس املال واملوارد الطبيعيTFPإذ أن الدخل احلقيقي للفرد  يعتمد على إنتاجية العوامل الكلية ( 

)  يزيد من دخل الفرد ونفس الشيء بالنسبة للزيادة  يف ثروة البلد من املوارد  TFPوتوسع التجارة، وإن ارتفاع ( 
الطبيعية ورأس املال املادي والتحسن يف حدود التجارة. وميكن أن تتحسن إمكانات التبادل للبلد وبالتايل الدخل 
الفردي إذا كان هناك طلب دويل إضافة على السلع واخلدمات اليت يصدرها أو كان هناك عرض دويل فائض من 
السلع واخلدمات اليت  يستوردها لذلك فان مقاربة التنافسية الوطنية املستندة على التجارة اخلارجية وتلك املستندة 

 على دخل الفرد مرتابطتان.  

                                      
 06 ، ص، مرجع سابق خياري زهية، شاوي شافية. 1

.47 صق، مرجع ساب احلفيظ بوقرانة وآخرون، عبد .  2  
 .6، صمرجع سابق عبد احلق طري، خالد مدخل، . 3
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 : حتتوي النتائج التجارية على ثالث مقاييس أساسية، وهي:- النتائج التجارية2
 ؛فائض مضطرد يف امليزان التجاري 
 ؛تطور تركيبة الصادرات حنو املنتجات ذات التقنية العالية، أو حنو تعظيم القيمة املضافة 
 .حصة مستقرة أو متزايدة من السوق العاملية 
 يعترب التغري يف مؤشر األسعار احمللية مقارنة باألسعار العاملية بالعملة نفسها أسلوبا - سعر الصرف الحقيقي:2

لقياس القدرة التنافسية القتصاد بلد ما مقارنة بإقتصادات أخرى، فالزيادات يف األسعار احمللية مقارنة باألسعار 
العاملية متثل اخنفاضا يف القدرة التنافسية لالقتصاد احمللي مقارنة باالقتصاد اخلارجي والعكس صحيح، ويعترب تعدد 

تقلبات األسعار لبلد ما مقارنة باألسعار العاملية على أساس سنة معينة دليال على ضعف تنافسية البلد املعين، 
وباستخدام مؤشر األسعار لقياس القدرة التنافسية ميكننا أن نستشرف بروز اختالالت تنبئ عن صعوبات قائمة 

 جيب مواجهتها.
 :- المؤشرات المركبة3

 1تبنت هذه املؤشرات املركبة هيئات عاملية، ويف ما يلي أبرز هذه املؤشرات:
 Globalويصدر تقرير التنافسية العاملية): WEFأ- مؤشرا المنتدى االقتصادي العالمي (

Competitiveness Report  والذي يتم نشره كل سنة وفيه الرتتيب العاملي للتنافسية، على أساس مقاييس
 حبيث أصبح ؛2006كمية ونوعية، ويشمل عينة واسعة من الدول املصنعة والنامية. تغريت منهجيته منذ سنة 

 اليت المتطلبات األساسية، ركيزة أساسية مقسمة إىل ثالث جمموعات تتكون من: 12يقسم أسس التنافسية إىل 
 ركائز ( مؤسسات الدولة ( القوانني)، البنية التحتية، استقرار البيئة االقتصادية الكلية، الصحة والتعليم 4تضم 

 ركائز ( التعليم العايل والتكوين، فعالية سوق السلع، فعالية سوق العمل، تطور 6 وتضم دعائم الفعالية ؛االبتدائي)
 وتضم ركيزتني( تطور بيئيت األعمال عوامل االبتكار والتطور  ؛السوق املايل، االستعداد التكنولوجي، سعة السوق)

 واالبتكار)
      ومن أجل إعداد هذا التقرير  تقسم الدول املدرجة فيه إىل ثالث مراحل للنمو االقتصادي ويعطيها أوزانا 
خمتلفة تبعا ملراحل النمو االقتصادي كما يعتمد على حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل إلدراج الدول ضمن 

 مراحل النمو كما هو موضح يف اجلدول التايل:
  ): أوزان المؤشرات الرئيسية وحصة الفرد من الناتج اإلجمالي حسب مراحل النمو07الجدول رقم ( 

 مراحل النمو
 :03المرحلة  االنتقال من  02المرحلة:االنتقال من  :01المرحلة  

                                      
 .14-13: ص صمرجع سابق،شريط عادل، .  1



 الفصل الثاني:مدخل نظري للتنافسية في القطاع المصرفي

 

 
 

103 

االقتصاديات 
المعتمدة على 
 عوامل اإلنتاج

 إلى 01المرحلة 
 02المرحلة 

االقتصاديات 
المعتمدة على 

 الكفاءة

 إلى 02مرحلة 
 03مرحلة 

االقتصاديات 
المعتمدة على 

 االبتكار

الناتج المحلي 
اإلجمالي للفرد 

(بالدوالر 
 األمريكي)

 17000اكرب من  17000-9000 8900-3000 3000-2000  2000 من  أقل

المتطلبات 
 األساسية

60% 40-60 40% 20-40 20% 

معززات 
 الكفاءة

35% 35-50 50% 50 50% 

 %30 30-10 %10 10-05 %05 عوامل االبتكار
 

، جملة الدراسات املالية، احملاسبية واإلدارية، ،  دراسة تحليلية لتنافسية االقتصاد السوريرسالن خضور، نادية شبانة: المرجع
 95 ص ،02،2014العدد

 

 1من خالل اجلدول أعاله ميكن أن منيز ما يلي:
 مرحلة االقتصاديات املعتمدة على عوامل اإلنتاج، وهي الدول اليت تعتمد على املوارد الطبيعية أ- المرحلة األولى:

املتوفرة للمناخ املناسب، أما بالنسبة حملركات النمو يف هذه املرحلة هي أداء املؤسسات العامة واخلاصة، البنية 
التحتية، توازن االقتصاد الكلي، باإلضافة إىل مؤشرات الصحة والتعليم األساسي وتشكل هذه املؤشرات األربعة 

 من مؤشر التنافسية اإلمجايل. %60مقطع املتطلبات األساسية الذي يأخذ تثقيال قدره 
:  هي املرحلة اليت مير هبا االقتصاد مابني املرحلة األوىل واملرحلة الثانية مثل: اجلزائر، المرحلة االنتقالية األولىب-

 مصر الكويت، قطر، السعودية، سورية
 مرحلة االقتصاديات املعتمدة على الكفاءة: وهي الدول اليت تعتمد على الكفاءة يف استخدام ج- المرحلة الثانية:

عوامل اإلنتاج املتاحة، أما بالنسبة حملركات النمو يف هذه املرحلة هي التعليم العايل والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، 
كفاءة سوق العمل، واألسواق املالية، واجلاهزية التقانية، وحجم السوق احمللية واخلارجية، واليت تشكل معززات 

 من مؤشر التنافسية اإلمجايل مثل األردن وتونس. %50الكفاءة، حيث يبلغ وز�ا 

                                      
 .96 ، صمرجع نفسهنادية شبانة، ، رسالن خضور . 1
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 :هي املرحلة اليت مير هبا االقتصاد بني املرحلة الثانية والثالثة مثل لبنان.المرحلة االنتقالية الثانية   
 :مرحلة االقتصاديات املعتمدة على االبتكار: وهي الدول اليت وصلت إىل مرحلة متقدمة من المرحلة الثالثة 

التطور االقتصادي، وتعتمد على اإلبداع واالبتكار بوصفها حمرك أساسي للنمو، وإن حمركات النمو يف هذه 
املرحلة مها مؤشر تطور األعمال ومؤشر االبتكار، واللذان يشكالن مقطع االبتكار مثل اإلمارات العربية 

 املتحدة.
يعد هذا املعهد تقريرا سنويا عن التنافسية يف العامل ): LLMDب- مؤشر المعهد الدولي لتطوير فن التسيير (

 يتضمن تصنيفا للدول حسب قدرهتا التنافسية  "World Compétitivités YearBookحتت اسم: " 
 عوامل هي: 4 يف 2002وترتيب هذه الدول وفقا إلمجايل عدد املؤشرات. وقد قام املعهد جبمع هذه املؤشرات منذ 

األداء االقتصادي، فعالية احلكومة، فعالية قطاع األعمال، البنية التحتية، ويضم كل عامل من هذه العوامل عناصره 
 اخلاصة بت.

 2004تصدر جمموعة البنك الدويل من عام ج-  تقرير ممارسة األعمال الصادر من مجموعة للبنك العالمي:
يعىن بتحليل اإلجراءات احلكومية  ) Doing Business Reports (تقريرا سنويا بعنوان" تقرير ممارسة األعمال"

املطبقة على منشآت األعمال يف بلد ما أثناء دورة حياهتا من خالل تتبعه األنظمة والتعليمات املطبقة عليها، ورصد 
 مؤشرا 12اإلجراءات اليت تعزز نشاط األعمال. ويستند التصنيف العام إىل سهولة ممارسة أنشطة األعمال إىل 

 بلدا يف أحناء العامل، وتضم هذه املؤشرات: بدء عمل جتاري، 190رئيسيا. ليتم املقارنة على أساسها فيما بني 
التعامل مع تصاريح البناء، احلصول على الكهرباء، تسجيل امللكية، احلصول على االئتمان، محاية املستثمرين 

األقلية، دفع الضرائب، التجارة عرب احلدود، إنفاذ العقود، حل حاالت اإلعسار اليت توظف العمال، التعاقد مع 
 1احلكومة.

 2تقوم عدة جهات دولية بإعداد تقارير ومؤشرات قد تكون ذات صلة تنافسية، وتضم:د- مؤشرات أخرى: 
"، ويتكون املؤشر من جتميع عشرة Héritage "الذي يعده معهد- مؤشر الحرية االقتصادية لدول العالم: 

عوامل، وحيتوي كل من هذه العوامل على متغريات ومؤشرات مكونة. ويتم احتساب املؤشر عن طريق متوسط 
 وتعين غياب احلرية االقتصادية بشكل كامل. 05 وتعين احلرية الكاملة و 01املؤشرات الفرعية وقيمتها ترتاوح بني:

"، ويشمل كافة الدول العربية اليت يصنفها التقرير  Freedom House الذي يعده بيت احلرية" - مؤشر الحرية:
 بني حرة جزئيا، وغري حرة بصفة تامة.

                                      
 .04ص، 2020،  األردنترتيب األردن ضمن مؤشرات التنافسية،املنتدى االقتصادي األردين، .  1
 .24 ، صمرجع سابقحممد عدنان ربيع،  . 2
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 World ) بالتعاون مع جريدة (IDC ): يعده مركز التنمية الدولية (  ISI (  - مؤشر مجتمع المعلومات
Timesدولة، ويقدم عن هذه الدول بيانا عن قدراهتا على املشاركة يف ثورة املعلومات مقارنة 35)، ويشمل 

بالبلدان األخرى. ويقدم للحكومات واملخططني وللشركات الدولية العاملة يف جمال تقانة املعلومات واالتصاالت 
واملؤسسات الكربى املعنية بيانات وحتليالت عن تقدم كل من هذه الدول حنو جمتمع الرقمية وتقييم فرص السوق يف 

 هذه البلدان وتطوير السياسات حوهلا.
 ؛ جريدة األحداث العاملية1996: وتعده منذ عام  الصاعدةت- المؤشر الثالثي عن ثروة األمم لالقتصاديا

 دولة منها أربع 41جمموعة تضم  2001مرتني يف السنة، وقد مشل آخر عدد، الذي صدر يف مارس حبيث يصدر 
 متغريا أعطيت وزنا واحدا لتشكل ثالثة مؤشرات مركبة فرعية 63دول عربية، ويتكون املؤشر املركب الثالثي من 

 تضم : مؤشر البيئة االقتصادية، مؤشر تبادل املعلومات، مؤشر البيئة االجتماعية.
تقوم إدارة الشؤون ):  E-Government Development Index- مؤشر تطور الحكومة االلكترونية: (

االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة بنشر تقرير تطور احلكومة اإللكرتونية كل سنتني، وأطلق املؤشر أول مرة يف 
، حيث يلقي الضوء على مدى تقدم دول أعضاء األمم املتحدة يف جمال احلكومة اإللكرتونية بناء على 2003عام 

التغري يف املؤشرات الفرعية الثالث: النية التحتية لالتصاالت، توفري اخلدمات عرب االنرتنيت، قدرات املوارد البشرية، 
 1 دولة حول العامل.193ويشتمل املؤشر على 

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني:  مكونات الجهاز المصرفي وعملياته. 
يعترب القطاع املصريف من الركائز األساسية ألي اقتصاد معاصر، ليس فقط لدوره يف مجع وتعبئة املدخرات احمللية 

واألجنبية ومتويل االستثمارات اليت أصبحت متثل القاعدة األساسية يف بناء اقتصاد قوي بل كذلك بكونه أصبح ميثل 
مهزة وصل مع العامل اخلارجي. تتباين أمهية البنوك باختالف مستويات التقدم اليت يعرفها االقتصاد، حبيث تتزايد 

أمهية اجلهاز املصريف يف البلدان النامية مقارنة بالدول املتقدمة وذلك لضعف الرتكيبة األخرى للنظام املايل واملتمثل يف 

                                      
 .11، ص مرجع سابق املنتدى االقتصادي األردين، . 1
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أسواق رأس املال واعتمادها شبه الكلي على البنوك يف عمليات التمويل، اليت عرفت استحداث أمناط متويل 
 متخصصة داخل اجلهاز املصريف، باإلضافة إىل تنوع  يف اخلدمات واألنشطة املقدمة.

 المطلب األول: الوساطة المالية ومؤسساتها
متثل الوساطة املالية حلقة الوصل احلامسة مابني أصحاب الفوائض املالية وأصحاب العجز من خالل حتويل 

 املدخرات إىل استثمارات وخلق القيمة املضافة يف االقتصاد. 
 الفرع األول: تعريف الوساطة المالية 

فة التبادل أو التعامل بني ل ختفيف تكتستهدف اليت االقتصادية من الوساطة األساستنبثق الوساطة املالية يف 
 أموال ذوي الفائض إدارة والتجارة، واملقصود بالوساطة املالية اإلنتاجبغرض تشجيع العمل أو  قتصاديةاالالوحدات 

 1فيه مصلحة اجلميع. واملؤسسات ملا األفرادا ذوي العجز من همن الثروة اليت حيتاج إيل
 هيئات مالية متخصصة تسمح بتحول عالقة التمويل املباشر بني هبا العملية اليت تقومكما تشري الوساطة املالية إىل 

املقرضني واملقرتضني إىل عالقة غري مباشرة، فهي ختلق قناة جديدة متر عربها األموال من أصحاب الفائض املايل إىل 
 2.بني طرفني متناقضني يف أوضاعهما و أهدافهما املستقبلية  الطريقة نصل هوهبذأصحاب العجز املايل 

 األفراد جمموعة من املؤسسات املصرفية اليت تقوم جبمع املوارد املالية اليت حبوزة كما تعرف الوساطة املصرفية على أ�ا
 آخرون ومؤسسات أخرى ألفراد لتغطية احلاجات املالية توجيههاواملؤسسات والدولة يف شكل مدخرات مث 

  3. يف شكل قروضواالستثمارية االقتصاديةواملشاريع 
 الفرع الثاني: نظريات الوساطة المالية

 حبيث ؛املعلومات تناظر بعدم املالية، واملتعلقة الوساطة حول الدراسات معظم يف  تستخدمأ- مقاربة المعلومات:
 سلبًيا، " تؤدي إىل اختيارEx ante Natureسابقة "  طبيعة ذات التباينات ( عدم التناظر ) هذه تكون أن ميكن

أو املراجعة املكلفة  التحقق أو التدقيق إىل يؤدي مما "Ex poste Nature الحقة  طبيعة ذات تكون أن وميكن
 إىل العيوب هذه من العديد حبيث يؤدي ؛ السوق يف ظهور عيوب إىل املعلومات يؤدي يف التماثل عدم علما أن
ولو بصفة  التكاليف هذه يف التغلب وجتاوز املاليني الوسطاء املعامالت. بذلك يساهم تكاليف من حمددة أشكال
 املودعني تعترب كشكل من حتالفات " أن البنوكDybvig و " "Diamondكل من "  األقل، يعترب على جزئية
  مقاربة أخرى كما توجد؛السيولة وضع على سلًبا تؤثر اليت الفردية الصدمات ضد تأميًنا لألسر يوفرون الذين

حتالفات تعمل  أ�م على املاليني الوسطاء " يصفون من خالهلاPyle " و "  Lelandمقرتحة من طرف كال من "

                                      
  متوفرة على املوقع االلكرتوين:، 3 ص، ، مؤشرات الوساطة المالية في الجزائر في ظل اإلصالحات المالية والنقديةبلعيد ذهبية، مزوار أمال . 1

http://dspace.univ-msila.dz[ 11/17/2018] 
 

 .836 ص، 2012، جامعة بغداد، 201 :، جملة األستاذ، العدداإلسالميةالوساطة المالية في المصارف  وفاء أمحد حممد، .. 2
 .4بلعيد ذهبية، مزوار امال، مرجع سابق، ص .. 3

http://dspace.univ-msila.dz%5B/
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احلجم (  وفورات حتقيق ميكنها الوسيطة التحالفات هذه   بني أن"Diamondاملعلومات، كما أن "  تبادل على
Economies of Scaleاملدخرين عن نيابة مفوضني كمراقبني يعملون املاليني الوسطاء )، كما يرى كذلك أن 

 املقرتض) / املصرف على العالقة بني (  تركز"عدم تناظر املعلومات "النهائيني. كما ميكن اإلشارة إىل أن دراسات
 1خاص. بشكل املقرض)  / املصرف وعالقات (

: تتعلق بدراسة ظاهرة تكاليف املعامالت  يف االقتصاد وتأثريها على املنظمة و االقتصاد مقاربة المعامالتب- 
والنشاط املايل، من بني أوائل الدراسات اليت اختصت بدراسة العالقة بني وظائف الوساطة املالية وتكلفة املعامالت 

" حبيث أرجعا السبب الرئيسي لتأسيس الوساطة C.W.Smith" و " G.J.Benstonكانت من طرف كل من " 
املالية يف ظل وجود قيود لدخول األسواق يف شكل املعلومات وتكاليف املعامالت بسبب عدم كفاءة األسواق. 

وظيفة الوساطة املالية حسب رأيهم وجدت من أجل سد احلاجات املالية للمودعني واملستثمرين مع اخنفاض نسيب 
يف تكاليف املعامالت مبعىن تقدمي منتوجات وخدمات مالية خاصة اليت تسمح للمودعني باستثمار أصوهلم النقدية 

  2واملالية يف أي وقت من أجل احلصول على مداخيل حمرتمة.
 يف النطاق أو احلجم وفورات يستغلون الذين األفراد املقرتضني أو للمقرضني كتحالفات املاليون الوسطاء يعمل

 املعامالت أو الصرف تكاليف املعامالت ال يشمل فقط تكاليف املعامالت، مع مالحظة أن مفهوم تكنولوجيا
 مطالبات بتحويل املاليون واملراجعة، ومن هنا يأيت دور الوسطاء املراقبة وتكاليف البحث تكاليف أيًضا املالية، ولكن

). لألصول النوعي التحول يسمى ما (املطالبات من أخرى أنواع إىل معينة مالية
 للمدخرين الرئيسية بالنسبة الوظيفة السيولة توفري  حبيث يعترب؛التنويع السيولة وفرص توفر فإ�ا النحو، هذا على

 التمويل يف متزايد بتقدير حيظى التنويع توفري أن حني يف الشركات، من للعمالء متزايد بالنسبة وبشكل واملستثمرين
 3واملؤسسي. الشخصي

حبيث  ؛االقتصاد ومتويل واالدخار األموال تنظيم على املاليني الوسطاء وجود سبب لشرح  تستند املقاربة الثالثة-ج
  " Rajan " و " Diamondاملالية، يوضح كل من "  املؤسسة لدى والسيولة املالءة على التنظيم يؤثر
استخالص  على املصرف قدرة  التمويل، وكذلك إعادة على املصرف وقدرة املصرف سالمة على يؤثر التنظيم أن

 للصناعة متاًما خارجي شيء أنه للتنظيم على لتسييلها، وبالرغم أن الكثري ينظر استعداده أو املقرتضني من السداد
 سياسات واعتماد ككل املايل النظام بطبيعتها. إن سالمة" التنظيم تطلب "الوسطاء أنشطة فإن ذلك،  ومع. املالية

                                      
1 . Bert Scholtens , Dick van Wensveen, The theory of Financial Intermediation: An essay on  what it does ( not 
) explain , The European Money and Finance Forum, vienna, 2003, p p:15-16. 
2 . Victor Makarovich Zaernjuk,  Elena Mihajlovna Kryukova, A Study of the Theoretical Approaches to the 
Banking Financial Intermediation and its Development Trends, World Applied Sciences Journal 30(12), 2014, p 
1724. 
3 . Bert Scholtens , Dick van Wensveen, op.cit , p17. 
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 واضًحا تفاعال يظهر املايل التاريخ أن املالية، كما الصناعة لتنظيم الرئيسية األسباب تعترب وضريبية ومالية صناعية
 التنظيمية. واجلهات املالية واألسواق املؤسسات بني
وتوظيف املشرفني،  لإلدارة مباشرة تكاليف هناك حبيث أن ؛البنوك مكلف جدا وخاصة املاليني، الوسطاء تنظيم إن

 خيلق قد ذلك، ومع. واالحتياطي النقدي اإلشراف عن الناجتة للتشوهات مباشرة غري تكاليف كما أن هناك
 هناك لذالك. منه واخلروج السوق دخول يعيق قد ألنه للتنظيم اخلاضعني املاليني للوسطاء إضعاف أيًضا التنظيم
 1.املايل واإلنتاج التنظيم بني حقيقية ديناميكية عالقة

  الفرع الثالث: أهمية الوساطة المالية
 2تتباين أمهية الوساطة املالية مابني أصحاب العجز وأصحاب الفائض املايل كما يلي:

تسمح الوساطة املالية هلذا الطرف بأن يقوم باستثمار أمواله بشكل يوفر بالنسبة ألصحاب الفائض المالي: - 1
نوع من األمان، ذلك أن مصداقية الوسيط مضمونة مبوجب القوانني والتنظيمات املؤطرة هلذه العملية. ومن جهة 

أخرى ميكن لصاحب الفائض املايل ويف إطار الوساطة أن حيصل على السيولة يف أي وقت شاء. كما أن هذه 
الوساطة املالية ( عالقة غري مباشرة ) تعفي أصحاب الفوائض من البحث عن أصحاب العجز مبعىن توفري لعامل 

 اجلهد والوقت.
إن طاليب القروض من أصحاب العجز املايل يستفيدون من هذه الوساطة، - بالنسبة ألصحاب العجز المالي: 2

حبيث توفر هلم األموال الالزمة بشكل كاف ويف والوقت املناسب نظرا ملا تتوفر عليه هيئات الوساطة من أموال 
ضخمة جتمع بطريقة مستمرة، كما أن وجود الوساطة املالية يسمح بتوفري قروض بتكاليف منخفضة مقارنة بطريقة 

 التمويل املباشر حيث ارتفاع نسبة اخلطر ، ومن مث ارتفاع نسبة الفائدة
إن الوساطة املالية تسمح بتنشيط االقتصاد وذلك بتدعيم االقتصاد بقروض كبرية، - بالنسبة لالقتصاد الوطني: 3

وهي يف األصل مدخرات صغرية مت مجعها عن طريق هيئات الوساطة املالية وتقدميها بشكل قروض ذات أحجام 
كبرية قصد متويل االستثمارات الكبرية، كما أن للوساطة املالية دورا هاما يف احلد من ظاهرة التضخم، ذلك أن 

 الوساطة حتد من اللجوء إىل اإلصدار النقدي قصد تغطية العجز يف متويل املشاريع االقتصادية
 الفرع الثالث:أنوع الوساطة المالية 
 تتخذ الوساطة املالية على العموم شكلني خمتلفني: أنواع الوساطة المالية:- 1

 وسيط مايل عليها يشرف ): Intermédiation du Marché ou Passiveأ- وساطة السوق المالي (
 ؛Fonction de Négociation.( 1 (املباشر التمويل لنظام عادي وسيط فهو املالية، لألوراق مسسار أو عادي

                                      
1. Bert Scholtens , Dick van Wensveen, op.cit , p18. 
 

 جملة ،2018-2001 الوساطة المالية ودورها في إنشاء سوق تمويلية لالقتصاد الوطني: دراسة حالة الجزائر خالل الفترة. روشو عبد القادر،  2
 .153، ص 2019، 01، العدد3شعاع للدراسات االقتصادية، اجمللد 
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 املايل ومقابل الفائض مالية ألصحاب أوراق يصدر ال مايل بوسيط واملقرتض املقرض بني املباشر االتصال حبيث يتم
 حلق مطالبة مستند مبثابة سندات)، وهي مايل( أسهم، أصل األموال صاحب هذه األموال املستخدم يعطي ذلك
 حىت املستقبل يف للدائن املدفوعات من سلسلة بدفع املدين يتعهد ما األموال عادة هذه مقابل الدخل أو املوارد
 2التسليف. خماطر مقابل مناسب عائد إىل مدفوعاته باإلضافة األموال صاحب يسرتد

 حموريا وسيط يعترب عليها يشرف  ): واليتIntermédiation du Bilan ou Active (ب- وساطة الميزانية
املباشر، وهي الطريقة اليت يتحصل فيها املقرتضني على رؤوس أموال من خالل الوسطاء  غري التمويل نظام يف وفعاال

 حيث أن املقرضني ال يوفرون األموال مباشرة ملن حيتاجون إليها، وإمنا يوفرو�ا للوسطاء الذين ؛املاليني خاصة البنوك
يستعملو�ا يف القناة اليت يرو�ا مناسبة بواسطة معايري التسيري اليت يعتمدو�ا كمنحها يف شكل قروض أو توظيفها 

  وميكن توضيح ما سبق من خالل الشكل التايل:3يف األسواق املالية.
   ) أشكال الوساطة المالية07الشكل رقم: (  

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Christian BIALÈS,  l’intermédiation financiers : available on : 
http:// www. Christian BIALÈS.net  [15/05/2018]                 

 ، بتقسيم املؤسسات املالية إىل صنفني: Show و  Gurleyقام كل من- مؤسسات الوساطة المالية: 2
تسمى بوسطاء النظام النقدي، أي أن النظام النقدي يف دوره الوسيط، يشرتي أ- مؤسسات مالية مصرفية: 

األوراق وخيلق النقود ويف إدارة آلية املدفوعات، ينقل ودائعه إىل الوحدات املتعددة إلنفاقها، وتتمثل هذه املؤسسات 
 يف عموم اجلهاز املصريف.

                                                                                                                      
 والتجارية االقتصادية العلوم معهد،  المالية واألسواق المالي بالنظام مواضيع متعلقة حول حلقة مقياس في دروس مطبوعة بن عالل بلقاسم، . 1

 .26 ص،2015/2016، البيض البشري نور اجلامعي التسيري، املركز وعلوم
 .14ص، 2004 ،اإلسكندرية اجلامعية، الدار ،المالية والمؤسسات األسواقعبد الغفار احلنفي، .. 2
، مداخلة ضمن امللتقى الوطين حول النظام املايل وإشكالية متويل وساطة السوق كآلية لدعم االقتصاد الوطني الجزائريسرارمة مرمي، جالبة علي،  . 3

 .8 ص ،2019 ،فيفري،جامعة حممد بوضياف، املسيلة 05-04:االقتصاديات النامية، أيام

 
 
 
 أشكال الوساطة 

 وساطة السوق

 وساطة الميزانية

 وساطة تقليدية في السمسرة

 وساطة جديدة مناظرة

 وساطة ائتمانية تقليدية

 وساطة جديدة  لالوراق المالية
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 يقوم هؤالء الوسطاء غري النقديني فقط بشراء األوراق املالية ويف خلق حقوق ب- مؤسسات مالية غير المصرفية:
غري نقدية على أنفسهم تأخذ شكل ودائع ادخار واسهم والتزامات أخرى، وهذه احلقوق هي ديون غري نقدية غري 

  ) أو احلامل.The issuerمباعة أو موجودات مالية، ويتوقف ذلك على وجهة نظر املصدر ( 
 والشكل املوايل يوضح خمتلف أشكال مؤسسات الوساطة املايل:

   ): أنواع المؤسسات الوسطية08الجدول رقم( 
 األصول األولية ( استخدامات األموال   ) الخصوم األولية ( مصدر األموال )   نوع المؤسسة الوسطية

 مؤسسات الودائع
 البنوك التجارية-

 - مجعيات االدخارات والقروض
 - بنوك االدخار املتبادل
 - االحتادات االئتمانية

 الودائع
 الودائع
 الودائع
 الودائع

 القروض التجارية واستهالكية
 الرهون العقارية
 الرهون العقارية

 قروض استهالكية
 مؤسسات االدخار التعاقدي

 - شركات التامني على احلياة
 - شركات التامني ضد احلريق واحلوادث

- صناديق املعاشات و صناديق التقاعد 
 احلكومية

 األقساط
 األقساط

 
 األقساط

 الرهون العقارية سندات الشركات و
 الرهون العقارية سندات الشركات و

 
 األسهم. سندات الشركات و

 مؤسسات االستثمار
 - شركات التمويل
 - صناديق التبادل

 - صناديق االستثمار يف سوق املال

 األوراق التجارية، األسهم والسندات
 األسهم
 األسهم

 القروض االستهالكية والتجارية
 األسهم والسندات

 أدوات سوق املال.
 املصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على:

 .36، ص 2013 مكتبة حسن العصرية، بريوت، ، اقتصاديات البنوك والتقنيات المصرفية،- حللو بوخاري، وليد العايب
 
 
 

 المطلب الثاني: المؤسسات المالية الوسيطية المصرفية
ختتلف املؤسسات املالية جوهريا عن املؤسسات األخرى يف طبيعة أصوهلا وخصومها، واليت تتشكل عموما من 

 األوراق املالية يف جانب األصول، ومن الودائع واملدخرات يف جانب اخلصوم.  القروض و
 تعريف المؤسسات المالية الوسيطية المصرفية  الفرع األول:
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 األجل قصرية ( املختلفة االئتمان بأدوات تتعامل مؤسسات بأ�ا الوسيطة واملصرفية املالية املؤسساتتعرف 
 الوساطة مهمة تؤدي وأ�ا ،الثانوية وأسواقها املال و النقد سوقي من كل يف ) األجل طويلة و األجل ومتوسطة

 1.الربح حتقيق هبدف واملقرتضني املقرضني بني
كما تعرف بأ�ا جمموعة املصارف العاملة يف بلد ما، وهو يضم مجيع جممل النشاطات اليت متارس هبا عمليات 

مصرفية، وخاصة تلك املتعلقة باالئتمان، وهو يشمل اجلهاز املصريف واملنشآت املالية املتخصصة والسلطات املسؤولة 
 2عن السياسة النقدية أي البنك املركزي واخلزينة العامة.

كما تعرف بأ�ا ذلك النظام الذي يتكون من املصرف املركزي والبنوك التجارية دون سواها من املؤسسات املصرفية 
واملالية، إال أن التعريف املوسع له أضاف إىل التعريف السابق بنوك االستثمار ومؤسسات اإلقراض املتخصصة، 

 4 و متكن الوساطة املصرفية من حتقيق األهداف التالية:3باإلضافة إىل البنوك اإلسالمية.
 حيث أن امليزة املعلوماتية للمؤسسة املصرفية تكمن - تجنب تكلفة المعامالت وعدم التكافؤ في المعلومات:1

يف مجع املعلومات الصحيحة على املؤسسات املمولة لتحليلها وتقييم لوضعية املالية هلا من أجل التأكد من قدرهتا 
على القيام باالستثمارات، ومن مث القدرة على مراقبة نشاطها ومتابعتها، فهذا الدور للبنوك يسمح للمقرضني من 

حل مشكلة مجع املعلومات وختفيض التكاليف الكبرية ملراقبة املقرتضني، ومن جهة أخرى فإن استخدام التكنولوجيا 
يف معاجلة ونشر املعلومات وسن القواعد اليت تؤدي إىل تنظيم اجليد للوساطة املصرفية سيساهم يف حل مشكلة عدم 

 تناظر املعلومات.
 فهي تعمل على جتميع املوارد املالية ملقابلة خمتلف - تعمل على التخصيص األمثل والكفء للموارد المالية:2

 احتياجات األعوان االقتصاديني مبا يف ذلك احتياجات أسواق رأس املال واملوازنة بني هذه املطالب.
فتقدمي القروض والتسهيالت االئتمانية يشجع األفراد واملؤسسات على اقتناء السلع - توفير وسائل الدفع: 3

 واخلدمات عن طريق استخدام خمتلف وسائل الدفع اليت تضعها البنوك حتت تصرفهم.
-التحفيز والتشجيع على االدخار خاصة لذوي الدخول احملدودة، وذلك بتوفري وسائل لتنمية املدخرات من 4

 خالل استثمارها، أضف إىل ذلك توفري السيولة الالزمة يف الوقت املطلوب.
 المؤسسات المالية الوسيطية المصرفية الفرع الثاني: أنواع

 تندرج املؤسسات املالية الوسطية املصرفية يف قائمة واسعة تتضمن:

                                      
، إدارة التخطيط ودعم القرار، وزارة االقتصاد، اإلمارات العربية املتحدة، البنوك التقليدية واإلسالمية في اإلمارات نفني حسني، ندى اهلامشي، . 1

 10، ص 2017
 .179، ص 2008  مؤسسة شباب اجلزائر، االقتصاد المصرفي، خبابة عبد اهللا، . 2
 .76، ص ص:2002، دار امليسرة للنشر والتوزيع، األردن،1، طالنقود والبنوك مجال خريس وآخرون،  . 3
 .35-33ص ص:مرجع سابق، وليد العايب، حللو بوخاري،  . 4
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 - المصرف المركزي:1
 يقوم مبهمة إصدار  حبيث؛يعرف املصرف املركزي بأنه املؤسسة النقدية اليت تقع على قمة اهلرم املصريف يف الدولة

النقود وممارسة السياسة النقدية بغرض احملافظة على االستقرار النقدي، إضافة إىل اإلشراف الفين على البنوك 
 1التجارية العاملة يف البلد.

 كما يعرف بأنه اهليئة اليت تتوىل اإلشراف على أسس النظام املصريف، ويوكل إليها اإلشراف على السياسة االئتمانية 
 كما أ�ا ال هتدف إىل 2يف الدولة، مبا يرتتب على ذلك من تأثريات مهمة يف النطاقني االقتصادي واالجتماعي.

 3حتقيق األرباح بقدر ما هتدف إىل تدعيم النظام النقدي واالقتصادي للدولة وتتمثل أهم وظائفها يف حتقيق اآليت:
 يعد املصرف املركزي يف أي دولة هو اجلهة الوحيدة املخولة قانونيا بإصدار النقود، ويقصد بذلك أ- إصدار النقود:

حتويل األصول احلقيقة ( نقدية كانت وشبه نقدية)، مثل األوراق املالية أو الذهب والفضة إىل وحدات نقدية قابلة 
للتداول، تستخدم يف تقييم وتبادل األصول واملنتجات من سلع وخدمات، وجبانب ذلك متتلك البنوك املركزية سلطة 

 سحب األوراق النقدية من التداول وإبطاهلا كعملة أيضا.
 يقصد هبا جمموعة األدوات اليت تتحكم يف املعروض من سلع وخدمات، ويضمن ب- وضع السياسة النقدية:

حتقيق االستقرار يف األسعار، كما تشري السياسة النقدية إىل جمموعة اإلجراءات والرتتيبات اليت تتخذ إلدارة النقد 
واالئتمان وتنظيم السياسة العامة باالقتصاد. وتعترب السياسة النقدية أكثر أنواع السياسات االقتصادية أمهية بالنسبة 
للدول فهي عامل مؤثر يف توفري النقد الالزم لتمويل احتياجات التمويل بالقطاعات االقتصادية املختلفة، وهي ذات 

 تأثري كبري على حجم األسواق والنشاط االقتصادي وقدرته على التوسع.
 مبعىن أن املصرف املركزي هو وكيل احلكومة ومستشارها يف الشؤون النقدية واملالية. ومن د- مصرف الحكومة:

خالل هذا الدور يساهم املصرف املركزي يف وضع وتنفيذ السياسات املالية واالقتصادية الكلية للدولة. كما يقوم 
املصرف املركزي باالحتفاظ باألرصدة النقدية للحكومة، أي أن احلكومة تضع أمواهلا لديه، سواء كان ذلك يف 

صورة عملة حملية أو نقد أجنيب وأصول مالية أخرى. وميكن للحكومة اللجوء إىل املصرف املركزي يف حالة احلاجة 
حبيث يقوم بإقراضها من أمواله أو التنظيم واإلشراف على إصدار القروض احلكومية يف صورة  ؛امللحة لالقرتاض

سندات وأذونات خزانة، كما يقوم املصرف املركزي بسداد أقساط وفوائد القروض نيابة عن احلكومة، فضال عن 
 إدارة القروض اخلارجية نيابة عن الدولة.

                                      
، اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية، إدارة السيولة المصرفية في البنوك التجارية ودور المصرف المركزي في تنظيمهارجراج وهيبة،  . 1

 .269،ص 2014، 5العدد
، مركز املستقبل لألحباث 5، أوراق أكادميية، العدد، البنوك المركزية: تصاعد الجدل حول استقاللية السياسة النقدية في العالمعلي صالح . 2

 .02ص، 2019، والدراسات املتقدمة
 .4-3:  ص صالمرجع نفسه،علي صالح،  . 3
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يف حالة حدوث أزمة سيولة يف اجلهاز املصريف ألي سبب من األسباب يصبح املصرف املركزي ه- بنك البنوك:
 حبيث يكون منوط به إقراضها مبا ميكنها من توفري االئتمان الالزم الستقرار ؛هو املالذ األخري للبنوك التجارية

النشاط االقتصادي، كما يقوم املصرف املركزي بدور الوسيط بني البنوك التجارية، وينفذ عمليات املقاصة بني 
  حبيث يقوم بتسجيل العمليات وتسويه االلتزامات اليت تنشأ بينها من خالل هذه احلسابات.؛حساباهتا لديه

جبانب ذلك فجميع البنوك التجارية ملزمة، إما حبكم العرف املصريف أو بقوة القانون بأن حتتفظ جبزء من احتياطاهتا 
النقدية على شكل ودائع لدى املصرف املركزي، وهذا يساعد املصرف على فرض رقابته على حجم االئتمان 

 املصريف الذي متنحه هذه البنوك.
 يعهد إىل البنوك املركزية االحتفاظ باحتياطات الدولة من أرصدة العمالت و- إدارة احتياطي النقد األجنبي:

 األجنبية والذهب وكذلك حقوق السحب اخلاصة ومجيع األصول املالية األجنبية القابلة للتحويل إىل نقود.
ويقوم املصرف املركزي نيابة عن الدولة باستخدام احتياطات النقد األجنيب كغطاء نقدي للعملة احمللية، أو كمقابل 

حبيث يقوم بضخ جزء منها يف االقتصاد عرب اجلهاز املصريف أو سحبها منه وفق احلاجة من أجل احلفاظ على  ؛هلا
استقرارية العملة احمللية، كما أنه يستخدم هذه االحتياطات لتمويل عمليات االسترياد، وضبط أداء ميزان 

 املدفوعات.
 تضطلع البنوك املركزية مبهمة إدارة سعر صرف العملة احمللية مقابل العمالت ز- تحديد وموازنة سعر الصرف:

األجنبية. وتتكون هذه املهمة من شقني: أوهلما يتمثل يف حتديد نظام سعر الصرف" الثابت" أو " املرن" أو " 
املعوم"، ويعتمد هذا االختيار على عدة عوامل منها: حجم اقتصاد الدولة، ودرجة االنفتاح االقتصادي، ومعدل 
التضخم، ومنط توزيع التجارة اخلارجية، والشق الثاين للمهمة يتمثل يف إدارة سوق الصرف من خالل: إما حتديد 

 حبيث يقوم املصرف املركزي بتحديد سعر الصرف ؛سعر الصرف أو اإلشراف على حتديده ومراقبته والسعي ملوازنته
 عند مستوى مستهدف يف ظل نظام أسعار الصرف" املرنة" أو " املعومة".

ويف بعض احلاالت تقوم البنوك املركزية بتقييم العملة احمللية بأعلى من سعرها احلقيقي، وذلك عندما تكون مضطرة 
لسداد مدفوعات خارجية كبرية هبدف ختفيف عبء هذه املدفوعات. وقد تقيم البنوك املركزية، يف حاالت أخرى، 
العملة احمللية بأقل من سعرها احلقيقي عندما ترغب يف حتسني القدرات التنافسية لصادرات الدولة. أما يف الظروف 

 الطبيعية فتعمل البنوك املركزية على استقرار قيمة العملة لتجنب عدم االستقرار النقدي.
وقد يتدخل املصرف املركزي يف سوق الصرف حينما ال يكون سعر الصرف متوافقا مع السياسات االقتصادية 

للدولة. ولذلك يناط باملصرف املركزي مهمة وضع اإلطار التنظيمي لسوق الصرف، مبا يضمن أن يكون أداء هذا 
السوق مالئما للسياسات االقتصادية للدولة، السيما أ�ا السوق اليت تتم من خالهلا مبادلة العملة احمللية بنظريهتا 
األجنبية، وفق نظام سعر الصرف املطبق، وبذلك ميارس املصرف املركزي دورا مهما يف حتديد مالمح العالقة اليت 
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تربط االقتصاد احمللي بنظريه العاملي، وليمثل مرآة ملركز الدولة التجاري مع العامل اخلارجي، ويعكس العالقة بني 
 صادراهتا ووارداهتا.

 - البنوك التجارية:2
هي مؤسسات مالية تتعامل بالدين، أو االئتمان فهو حيصل على املوارد املالية من خالل جتميع  التجارية البنوك إن

مدخرات األفراد ومؤسسات األعمال والتجار يف شكل ودائع جارية ( حتت الطلب ) وودائع ادخارية،  باإلضافة 
إىل الودائع طويلة األجل، مث يقوم باستخدام هذه املوارد املالية يف تقدمي القروض والتمويل الالزم للوحدات 

االستهالكية واإلنتاجية يف اجملتمع، كما يقوم بشراء األوراق املالية اليت تصدرها مؤسسات األعمال واحلكومة 
 كما تقوم بتسهيل حتويل النقود عن طريق 1للحصول على عوائد نقدية متثل املصدر الرئيسي إليرادات املصرف.

  2الشيكات أو عن طريق أي أداة من األدوات االئتمانية.
البنوك التجارية هي مؤسسات ائتمانية تتعامل باالئتمان قصري األجل وتتلقى ودائع جارية يف الغالب، ولكن 

املصرف التجاري لكي جيلب أكرب قدر ممكن من املتعاملني االقتصاديني ( أفراد أو مؤسسات) يوفر الكثري من 
 4كما  تقوم مبجموعة من الوظائف، تتمثل يف: 3اخلدمات املصرفية مبا يتجاوب مع احتياجاهتم.

 وذلك من خالل تلقي املدخرات والودائع من األشخاص الطبيعيني واملعنويني، واملصرف بقبوله أ- تجميع األموال:
الودائع ( حتت الطلب والزمنية) إمنا يقوم بأداء خدمة ألصحاهبا تتمثل يف احلفاظ عليها من ناحية، كما يتيح هلم 
احلصول على مقابلها ويضعها حتت تصرفهم حني احلاجة إليها من ناحية أخرى ويطلق على هذه الوظيفة وظيفة 

 اإليداع.
 وذلك عن طريق منح القروض والسلفيات وكذلك إقامة املشروعات أو املسامهة فيها، ومن ب- توظيف األموال:

عمليات االستثمار أو التوظيف يف شراء وبيع األوراق املالية حلساب حمفظة األوراق املالية باملصرف وخصم األوراق 
 التجارية وغريها.

 يتمثل ذلك يف جمموعة من األعمال اليت يقوم هبا املصرف بصفته وكيال بالعمولة ( ج- أداء الخدمات المصرفية:
شراء األوراق املالية وبيعها، حتصيل كوبوناهتا، وحتصيل األوراق التجارية وغريها من اخلدمات املصرفية اليت حيصل 

 املصرف يف مقابلها على عمولة.
 الفرع الثالث:  المؤسسات المالية والمصرفية الوسطية األخرى

                                      
  ص،2011، دار التعليم اجلامعي، ، اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق الماليةامساعيل امحد الشناوي، حممد امحد السرييت، امحد رمضان نعمة. 1

183. 
 .25 ص،2010، : منهج وصفي حتليلي، الدار اجلامعية، مصرتنظيم وإدارة البنوك عاطف جابر طه، . 2

 

 86 ص ،2000، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، قسنطينة، اجلزائر، ،  الوجيز في البنوك التجارية بوعرتوس عبد احلق. 3
 

 .16، ص 1991، ، مكتبة اجلالء اجلديدة، مصرمحاسبة البنوك التجارية كمال عبد السالم، . 4
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 1تنقسم هذه املؤسسات املالية واملصرفية الوسطية إىل ما يلي:
 والفعاليات باألنشطةاألوىل  بالدرجة هتتم مالية مؤسسات هي :Investment Banks  االستثمارية البنوك-1

 واختيار وتقيمها املتاحة االستثمار فرص بدراسة االستثمارية املصارف تقوم حيث خمتلفة جماالت ويف االستثمارية
، كذلك تقوم البنوك االستثمارية بتدبري املوارد املالية اليت هلا املناسب االستثمارياخ املن هتيئة مث هلا والرتويج املشاريع

تسمح بتقدمي القروض متوسطة األجل ملختلف املشروعات االستثمارية، كما تقوم املصارف االستثمارية مبتابعة 
املشروعات اليت تتبناها،ومتابعة تنفيذ اتفاقيات القروض اليت عقدها مع  املشروعات املقرتضة وغريها من األعمال 

 ملصارف األوىل البدايات كانت وقداملتعددة اليت تعتمدها املصارف االستثمارية كشراء أو إصدار األوراق املالية. 
 وتوفري، اخلارجية التجارة متويل هبدف التجارية األوراق قبول على أعماهلا اقتصرت حيثا، بريطاين يف االستثمار

ـ ( ب مسيت كلذل املال لرأس احمللية األسواق يف والسندات األسهم بطرح اخلارج يفين للمقرتض الالزمة األموال
 )Banques des Affaires مبصارف األعمال ( مسيت فرنسا  ويف)،Merchant Banksمصارف التجار)،( 

 يف أما .صناعية مشروعات أو خدمية مشروعات أكانت سواء اجلديدة املشروعات إنشاء يف تساهم  أل�ا؛
 علي واملتعارف التقليدي للمفهوم وفقا مصارف تعترب ال فيه  وهيمبصارف االستثمار، فتسمى املتحدة الواليات
 قروض، إال أ�ا من جانب آخر تضطلع مبهمة الوساطة متنح وال ودائع تقبل ال فهي، للمصرف

)Intermediation( يف سوق املال بني املقرتضني واملستثمرين، إذ تقوم بشراء األوراق املالية اجلديدة باجلملة 
 وبيعها بالتجزئة، أو أن تكون مسسارا حيصل على عمولة من بيع وشراء األوراق املالية املتوفرة يف السوق.

):  املصرف املتخصصة من حيث  املبدأ  هي تلك البنوك Specialized Banks (المتخصصة المصارف -2
اليت ال تزاول نشاط البنوك التجارية وإمنا تتخصص باملسامهة يف النهوض بإحدى قطاعات االقتصاد القومي، 

واملفروض يف هذه البنوك أن يقتصر تعاملها يف سوق رأس املال، ولذلك فهي تعتمد يف مواردها على رأمساهلا وعلى 
االقرتاض طويل األجل سواء كان االقرتاض من احلكومة أو من اجلهاز املصريف، وبالتايل فهي تقوم مبنح القروض 

املتوسطة وطويلة األجل. واملفروض أن هذه البنوك أ�ا ال تقبل الودائع أو تقوم بأعمال البنوك التجارية، إال أ�ا يف 
 2واقع األمر باإلضافة إىل ما تقوم به من أعمال البنوك املتخصصة فإ�ا تزاول الكثري من أعمال البنوك التجارية.

  3يلي: ما أمهها من معينة خبصائص تتصف املتخصصة املصارف أن السابق التعريف من ويتبني
 ؛هتتم بإعطاء القروض املتوسطة وطويلة األجل الذي يبعدها عن املنافسة مع املصارف التجارية يف جمال ائتما�ا 

                                      
 .13-10 ص ص:مرجع سابق، نفني حسني، ندى اهلامشي، . 1
 .147، ص ، مرجع سابق انس البكري. 2
اثر المصارف المتخصصة في التمويل واالستثمار لتعزيز القدرة التنموية في العراق- دراسة حالة المصرف العقاري في علي كرمي حممد،  . 3

 .09 ص، 2018، 3العدد ،8اجمللد . جملة املثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية،2016-2002محافظة المثنى للمدة: 
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  ال تتلقى الودائع من األفراد وإمنا تعتمد على مواردها الذاتية من رأمساهلا اخلاص واالحتياطات وخمصصات
املصرف باإلضافة إىل موارد خارجية عن طريق شراء السندات أو االقرتاض من املصارف التجارية أو املصرف 

 ؛املركزي أو من الدولة
 ؛ترتكز أنشطتها خارج املدن عكس املصارف التجارية اليت ترتكز يف املدن الكربى 
  ال يقتصر نشاط هذه املصارف على عمليات االقرتاض فقط بل قد تقوم باالستثمار املباشر أو عن طريق إنشاء

مشروعات جديدة أو املسامهة يف رؤوس أموال املشروعات وتقدم اخلربات الفنية واملشورة يف جمال ختصص 
 ؛املصارف

  تأخذ املصارف املتخصصة مببدأ الالمركزية حيث تعطي لفروعها صالحيات واسعة يف منح القروض خدمة
 لسياسة إعادة هيكلة املؤسسات وتسهيالت خلدماهتا.

عرفت اتفاقية إنشاء االحتاد الدويل للبنوك املصرف اإلسالمي بأنه ذلك املصرف أو املؤسسة - البنوك اإلسالمية:3
اليت ينص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة على االلتزام مببادئ الشريعة اإلسالمية وعدم التعامل بالفائدة 

 1أخذا وعطاء.
كما يعرف املصرف اإلسالمي على أنه مؤسسة مالية تقوم بتجميع املدخرات وحتريكها يف قنوات املشاركة 

لالستثمار بأسلوب حمرر من سعر الفائدة عن طريق أساليب املضاربة واملشاركة واملتاجرة واالستثمار املباشر، وتقدمي 
 2كافة اخلدمات املصرفية يف إطار من الصيغ الشرعية نظري أجر، مبا يضمن القسط  والتنمية واالستقرار.

  من خالل التعاريف ميكن متييز البنوك اإلسالمية عن غريها من البنوك من خالل جمموعة من اخلصائص:
يعترب التعامل بالفائدة أخذا و عطاء امليزة األساسية اليت يقوم عليها عمل البنوك  عدم التعامل بالفائدة: أ-

التقليدية، حيث أ�ا تعطي أصحاب الودائع فوائد مقابل إيداعاهتم وتأخذ عوائد على األموال اليت تقرضها 
للمستثمرين حمققة بذلك أرباحا من الفرق بني معدل الفائدة الدائنة والفائدة املدينة، يف حني أن املصارف اإلسالمية 
أول ما قامت عليه هو استبعاد التعامل بالفائدة ذلك أ�ا تعترب من قبيل الربا الذي أمجع العلماء على حترميه نظرا ملا 

 3له من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية.
األساس اليت تقوم عليه املصارف اإلسالمية هو املشاركة يف األرباح ب- المشاركة في األرباح والخسائر: 

 حبيث أن الغنم يعين الكسب والغرم يعين اخلسارة، فعالقة املصرف ؛واخلسارة، تطبيقا للقاعدة الشرعية" الغنم بالغرم"
بني املودعني تؤسس على أساس عقد املضاربة الشرعي، ويتم توظيف األموال إما مباشرة يف مشروعات متلكها 

                                      
 ، ص2007، 1ط: دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الربح والخسارة في معامالت المصارف اإلسالميةعادل عبد الفضيل عيد، . 1

397. 
 .160 ص ،2002،، دار القلم، القاهرة4، طفقه االقتصاد النقدييوسف كمال حممد،  . 2
 .92، ص 2001 ،1، دار وائل للنشر، عمان، طأساسيات العمل المصرفي اإلسالميحسن حممود صوان، .  3
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البنوك اإلسالمية أو مشاركة الغري يف مشروعات صناعية أو زراعية أو جتارية، ويتم اقتسام العائد بني املودعني 
 1واملستثمرين واملصرف.

يف النظام املصريف التقليدي ما يهم املصرف هو ج- التركيز على اإلنتاجية مقارنة بالتركيز على المالءة المالية: 
اسرتجاع قروضه مع الفوائد يف الوقت احملدد، ولذا فإن االعتبار الغالب هو مدى قدرة املقرتض على الوفاء بالدين، 

أما يف نظام تقاسم الربح واخلسارة أي النظام اإلسالمي فإن املصرف يتلقى عائدا فقط إذا جنح املشروع وحقق رحبا، 
وبالتايل فإن املصرف اإلسالمي يهتم أكثر بسالمة املشروع أضف إىل ذلك أن التمويل يف هذا األخري يكون مرتبطا 
باالقتصاد احلقيقي املنتج للثروات( سلع وخدمات) عكس ما هو سائد لدى البنوك الربوية ( التقليدية)، اليت تقوم 

 2غالبا بتمويل أصول ومهية كاملضاربة يف العقود واملشتقات.
 إن للمال وظيفة يف اإلسالم، لذلك كان االهتمام بالنواحي د- ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية:

االجتماعية أصال من أصول هذا الدين وهذا ما مييز املصرف اإلسالمي بالصفة االجتماعية. إن املصرف اإلسالمي 
باعتباره مؤسسة اقتصادية مالية اجتماعية يقوم بتعبئة مدخرات األفراد واستثمارها يف خمتلف أوجه النشاط 

االقتصادي خدمة ملصاحل اجملتمع، ومن هنا يكون ارتباط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية لذلك يهتم املصرف 
اإلسالمي بالعائد االجتماعي إىل جانب العائد الفردي وهذا أحد املعايري الرئيسية اليت حتتم الصلة الوثيقة بني 

 3العقيدة والقيم والتنظيم االقتصادي  يف اإلسالم.
من خالل ما سبق ميكن توضيح خمتلف أوجه االختالف مابني البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية من خالل اجلدول 

 التايل:
 

 
 
 
 

 
   ): الفرق بين البنوك اإلسالمية والتقليدية09الجدول رقم ( 

 

 المصرف اإلسالمي المصرف التقليدي أوجه المقارنة
 الربح ناتج االستثمار الفعلي ألموال املودعني الفرق بني الفائدة الدائنة واملدينة الربح

                                      
 : ( ورقة تشغيلية)، متوفرة على املوقع االلكرتوينالمصرفية اإلسالمية، الميالد والنشأة والتطور مسري رمضان الشيخ،  . 1

http://www.iefpedia.com/arab/uploads [ 12/07/2018   ]. 
 .306، ص2010 ،7، العدد:، جملة الباحثمتطلبات تطوير الصيرفة اإلسالمية في الجزائرسليمان ناصر، عبد احلميد بوشرمة، . 2
 .49، ص 1996، ، دار النبأ، اجلزائر، المصارف اإلسالميةمجال لعمارة.  3

http://www.iefpedia.com/arab/uploads/2010/12
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 يتلقى الودائع ومينح القروض النشاط األساسي
تساهم مباشرة يف متويل املشروعات والقيام بدور 

البنوك املتخصصة( زراعية، صناعية، عقارية) 
 وتساهم يف إقامة املشروعات طويلة األجل

 ال يستطيع القيام به( شراء وبيع السلع) االتجار المباشر
تقوم باالجتار املباشر يف شراء وبيع السلع وفقا لصيغ 

 البيع اإلسالمية

 الودائع
تقبل الودائع وتقبل بردها والفوائد عليها وفقا ألجل 

 حمدد

تقبل الودائع االستثمارية على أساس عقد املضاربة 
الشرعي، وال تلتزم بردها، وتوزع الربح الناتج عن 

 التوظيف
 يصدر صكوك تساهم يف الربح واخلسارة يصدر أسهم ممتازة حمددة الفائدة األسهم الممتازة
 خيصم من صايف ربح املسامهني فقط خيصم من صايف الربح االحتياطي العام

 شرعية قانونية قانونية الضوابط
 املشاركة يف الربح واخلسارة سعر الفائدة اآللية

 وسيلة سلعة النظرة إلى النقود

 ال توجد هيئة للرقابة الشرعية الرقابة الشرعية
وجودة هيئة للرقابة الشرعية تصدر الفتاوى يف 

 املسائل اجلديدة وتراقب التطبيق الشرعي.

 صيغ توظيف األموال
قروض معظمها جتاري، يوجه بعضها لالستثمار يف 

 األوراق املالية
توظف وفقا لصيغ التمويل الشرعية( 

 بيوع،مشاركات، اجارات)

 ال يوجد نشاط للزكاة يف املصرف صندوق الزكاة
احد األنشطة التكافلية، وميول من زكاة رأس املال 

 املصرف، إضافة إىل اهلبات والتربعات.

 الدراسات االئتمانية
االهتمام بتشخيص العمل والضمانات ورأس املال 

 والقدرة االيرادية
االهتمام بشكل اكرب، حبيث املصرف يكون مشاركا 

 ويركز على مصادر السداد

 ليس شرطا أساسيا للتوظيف الحالل والحرام
ال متول مشروعات اخلمور والقمار وجتارة حلم 

 اخلنزير بصرف النظر عن رحبيتها

 الموارد البشرية
الرتكيز على الكفاءات احملورية املهنية والسلوكية 

 واألخالقية املرتبطة بالعمل فقط
الرتكيز على الكفاءات احملورية املهنية والسلوكية 

 واألخالقية واإلميان بالعمل املصريف اإلسالمي

  المصدر:
 : ( ورقة تشغيلية)، متوفرة على املوقع االلكرتوينالمصرفية اإلسالمية، الميالد والنشأة والتطور مسري رمضان الشيخ، 

http:// www.iefpedia.com [12/10/2018] 
 
 

 المطلب الثالث: الخدمة المصرفية وخصائصها
 الفرع األول: تعريف الخدمة المصرفية 

http://www.iefpedia.com/
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 عليه حيصل أو عمل نشاط متثل أ�ا حيث ؛عام بشكل اخلدمة مفهوم عن كثريا املصرفية اخلدمة مفهوم   ال خيتلف
 ترتبط ما وعادة ومتنوعة أنشطة عديدة عن عبارة وهي خالهلا، من تقدم اليت أو األماكن األفراد خالل من املستفيد
 .واالستثمار االئتمان اإليداع، :وهي رئيسية خدمات بثالث

 يتصف الذي املضمون املنفعي ذات العمليات من جمموعة بأ�ا تعرف املصرفية اخلدمة فإن التسويقي اجلانب ومن
 دالالهتا خالل من واملؤسسات قبل األفراد من تدرك واليت امللموسة العناصر على امللموسة الغري العناصر بتغلب
 1الطرفني. بني تبادلية خالل عالقة من وذلك املصرف لرحبية مصدرا تشكل اليت املنفعية وقيمها

  2مها: بعدين أساسيني يف يتجسد لديها املنفعي املضمون بأن تتميز املصرفية اخلدمة أن مالحظة ميكن هنا ومن
 قياس عدم سهولة إىل إضافة ورغباهتم حاجاهتم الختالف وذلك آلخر مستفيد من وخيتلف المنفعي: -البعد1

 .ورضا العميل اإلشباع مستوى على التقييم عملية تعتمد دقيق، وإمنا بشكل املنفعة وتقييم
 .للخدمة املنفعي املباشر املضمون هبا يتصف اليت والسمات اخلصائص جمموعة يف فيتمثل :السماتي -البعد2

 الفرع الثاني: تصنيفات الخدمات المصرفية
  3هناك جمموعة من التقسيمات اخلاصة باخلدمات املصرفية، فيما يلي أهم تلك التقسيمات:

 هي ذلك اجلزء من اخلدمات املصرفية الذي يتضمن اخلدمات املصرفية لألفراد الخدمات المصرفية بالتجزئة:- 1
والشركات الصغرية، وتشمل اخلدمات املصرفية بالتجزئة جمموعة من اخلدمات مبا يف ذلك: عرض األدوات االدخارية 

والوساطة يف األنشطة املرتبطة باألوراق املالية، وقروض املستهلكني ومتويل اإلسكان وخدمات املدفوعات، وجمال 
واسع من اخلدمات االستشارية ويعد هذا النوع من اخلدمات املصرفية عنصرا رئيسا يف صناعة اخلدمات املالية يف 

معظم البلدان ويلعب دورا أساسيا يف تعبئة املوارد املالية، كما أن تلك اخلدمات من أكثر اخلدمات املالية خضوعا 
للوائح وقيود على األسواق املالية يف أعقاب االجتاه العاملي حنو التحرر وإزالة القيود على األسواق املالية، وظهرت 
اخلدمات املصرفية بالتجزئة كعنصر رئيسي يف اسرتاتيجيات توسع كثري من البنوك، وأصبحت املنافسة يف منتجات 
اخلدمات املصرفية بالتجزئة قوية سواء يف البلدان املتقدمة أو يف البلدان النامية ذات الدخل األعلى نظرا الجتذاب 

مدخرات القطاع العائلي املتزايد للكثري من املنافسني على الصعيد احمللي واألجنيب سواء من داخل اجلهاز املصريف أو 
 من خارجه.

حبيث  ؛ تعد أسواق اخلدمات املصرفية باجلملة من األسواق شديدة املنافسةالخدمات المصرفية بالجملة:- 2
تتمتع الشركات بقدر أكرب من املرونة يف اختيار عملياهتا املصرفية تفوق تلك اليت يتمتع هبا األفراد القطاع العائلي 
وكذلك شهدت هذه األسواق يف السنوات األخرية طلبا متزايدا على خدمات إدارة األصول واخلصوم والذي أدى 

                                      
 .42، ص2007،، عمان3،طاألصول العلمية للتسويق المصرفي  ناجي املعال،. 1
 .43  صالمرجع نفسه، ناجي املعال، . 2
 54-51:  ص صمرجع سابق، سامي امحد مراد، . 3
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تقدميها إىل الكثري من املستحدثات املالية أدت إىل زيادة استخدام الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات، وقد واجهت 
البنوك يف جمال تقدمي اخلدمات املصرفية باجلملة منافسة من الشركات الكبرية اليت أقامت شركات اإلدارة املالية 

اخلاصة هبا، كما قامت البنوك يف جمال اخلدمات املالية للشركات بتقدمي مدى واسع من اخلدمات املصرفية 
االستثمارية، ومثال ذلك إعادة اهليكلة التنظيمية واملالية للشركات واخلدمات املرتبطة بعمليات الدمج واالستحواذ 

 العامة وخدمات املعلومات إلدارة املشروعات كما شهدت البلدان املتقدمة توشراء الشركات وتقدمي االستشارا
والبلدان النامية اجتاها حنو تطوير أسواق لرأس املال املخاطر للمشروعات الصغرية واملتوسطة احلجم وإنشاء صناديق 

 لرأس املال املخاطر.
 تشمل هذه اخلدمات أنشطة مثل عملية اإلصدارات اجلديدة الخدمات المصرفية المرتبطة باألوراق المالية: -3

من األوراق املالية، خدمات السمسرة، والتعامل يف السندات، إدارة احملافظ املالية، اخلدمات املرتبطة بتطوير منتجات 
مالية، وقد أصبح قطاع اخلدمات املرتبطة باألوراق املالية من أكثر قطاعات اخلدمات املالية ديناميكية يف السنوات 

األخرية، وذلك نتيجة لالجتاه العام حنو التسنيد ألنشطة األسواق املالية الناجم عن اآلثار املركبة للمستحدثات املالية 
وزيادة التكامل بني أسواق األوراق املالية وأسواق النقد الذي برز خالل عقد السبعينات والثمانينات حنو الصريفة 

الشاملة حيث يقوم املصرف الشامل بعرض جمال كامل من اخلدمات املالية مثل بيع بوالص التأمني، وضمان 
االكتتاب يف األوراق املالية وتنفيذ صفقات األوراق املالية لصاحل الغري، كما ميتلك أسهما يف املشروعات مبا يف ذلك 

 املشروعات غري املالية وغري ذلك من األنشطة.
 يقصد بسوق مابني البنوك، السوق اليت تتعامل فيها البنوك مع بعضها الخدمات المصرفية مابين البنوك: -4

البعض، وهي جزء مهم يف أي نظام مصريف كفء، فبعض البنوك يكون لديها ودائع تزيد عن حجم  األموال 
املطلوبة إلقراض والعكس صحيح، وتقوم سوق مابني البنوك بعالج هذه االختالالت من خالل إتاحة طرق 

يستطيع من خالهلا املصرف الذي لديه ودائع كبرية حتويلها إىل البنوك األخرى اليت لديها طلبات قروض كثرية، 
 فهي تشمل ؛وتشمل سوق اخلدمات املصرفية مابني البنوك على أنشطة مهمة لكفاءة عمل األنظمة املالية وفاعليتها

عمليات اإليداع ومعامالت سوق النقد األخرى فيما بني البنوك، وخدمات املدفوعات وخدمات السمسرة والتعامل 
يف األوراق املالية والصرف األجنيب وعمليات البنية األساسية للتكنولوجية لألسواق املالية مثل خدمات التسويق 

 .واملقاصة وخدمات املعلومات
 أدى تسارع عملية تدويل األنشطة املصرفية املرتبطة باألوراق املالية إىل منو سوق األنشطة المالية الدولية:- 5

اخلدمات املالية الدولية منوا سريعا، وتشمل اخلدمات املالية الدولية أنشطة تقليدية مثل متويل الصادرات والواردات 
 والتعامل يف الصرف األجنيب، وتشمل أيضا أنشطة السندات والعمالت يف األسواق األوربية.

ومنذ أوائل الثمانينات حدث حتول ملحوظ حنو األنشطة املرتبطة باألوراق املالية خاصة أنشطة ضمان االكتتاب يف 
السندات الدولية وخدمات السمسرة املرتبطة باملعامالت عرب احلدود يف األوراق املالية املختلفة، كذلك منت 
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  الدولية املتعددة ألدوات تاألنشطة خارج امليزانية بالنسبة لبعض البنوك منوا كبريا خصوصا تلك املتعلقة باإلصدارا
سوق النقد و التحوط، وقد حدثت هذه التطورات أساسا يف األسواق املالية يف البلدان املتقدمة ويف بعض األسواق 

 الناشئة يف البلدان النامية.
 الفرع الثالث: خصائص الخدمة المصرفية

 1 هناك جمموعة من اخلصائص اليت متيز اخلدمة املصرفية دون غريها من اخلدمات، ويف ما يلي أهم تلك اخلصائص:
 من املستحيل إنتاج اخلدمة مقدما وختزينها حلني طلب العميل، ال يمكن صنع الخدمة مقدما أو تخزينها: -1

فاملوظف يصنع اخلدمة مبجرد أن يظهر العميل أمامه، ويف حلظات قليلة يبدأ يف جتهيز- املواد اخلام- وبقية عناصر 
أنتاج اخلدمة. ويف نفس اللحظات يتم إعداد اخلدمة مبا يتناسب  مع طلب العميل. وبالتايل فإن موظف املصرف ال 

يعمل يف مصنع أمام خط إنتاج مستمر،كما أن املصرف الذي قرر تعيني املوظف يف هذا املنصب قد وضعه يف 
 خط املواجهة  وعلى نقطة احلدود للتعامل مع العمالء.

 يقوم املوظف بإنتاج وتقدمي خدمة ترتبط وثيقا مبا لديه من خربة ال يمكن للموظف إنتاج عينات من الخدمة:- 2
ومعايشة، فهو ال يستطيع أن ينتج عينات من هذه اخلدمة لكي يرسلها إىل املستهلك وحيصل منه على موافقة 

مسبقة عن جودة هذه اخلدمة قبل جتربته هلا، كما أنه ال يستطيع أن يوصل هذه اخلدمة شفهيا إىل العميل، ومهما 
حاول أن يصفها له فانه ال يستطيع أن يبديها له بالشكل املطلوب. ومن غري املتصور إرسال عينة من نوعية اخلدمة 

 إىل العميل قبل أن حيصل عليها حني حضوره إىل املصرف. 
 ألن اخلدمة بطبيعتها ليست شيئا ماديا ملموسا ميكن احلكم عل التأكد من تقديم ما يطلبه العميل:- 3

مواصفاته مبعايري مطلقة وثابتة بني كل العمالء، فإن احلكم النهائي على ما يقدمه موظف املصرف سوف يرتبط مبا 
 يطلبه ويتوقعه العميل عن هذه اخلدمة. 

 بعض املنتجني لسلع معينة يضطرون إىل سحب سلعهم من الخدمات غير قابلة لالستدعاء مرة أخرى:- 4
السوق بسبب أخطاء فنية يف إنتاجها، أو أحيانا بسبب فسادها أو عدم صالحيتها لالستهالك، أما اخلدمة 

املصرفية اليت تقدم للعميل فلها طبيعة خمتلفة ذلك أ�ا غري قابلة لالسرتجاع مرة أخرى بعد تقدميها. ومبجرد أن 
تصنع اخلدمة وتقدم للعميل فإ�ا تستهلك مباشرة، وعادة ال يكون هناك فرصة إلضافة أية تعديالت إليها أو 

 سحب أي أجزاء منها.
 لو كان املوظف يعمل يف مصنع  وأمام خط إنتاج جودة الخدمة غير قابلة للفحص قبل تقديمها للعمالء:- 5

لكانت األمور أسهل كثريا بالنسبة له، فهو ينتج السلعة وبعد ذلك يراجع مواصفاهتا ويستبعد الوحدات املعيبة من 
خالل عمليات الفرز، ولكن املوظف يف املصرف يتعامل ويتفاعل مباشرة مع العمالء، وإنتاجه وتقدميه للخدمة يتم 

                                      
 .24-22:،ص ص1999 ،،البيان للطبيعة والنشر، القاهرة، تسويق الخدمات المصرفية عوض بدير احلداد. 1
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على تفاعل إنساين مباشر بينه وبني العميل، وال ميكنه بطبيعة احلال إجراء عملية الفرز والرقابة على اجلودة ومن مثة 
ال ميكنه استبعاد الوحدات املعيبة كما يف حالة اإلنتاج السلعي،  واملسؤولية هنا أكرب و أخطر وتتطلب ضمانات 

  باخلدمة املصرفية.ا باإلضافة إىل اخلصائص السابقة، هناك خصائص أخرى ميكن إقرانه.اجلودة قبل حلظة اإلنتاج
 ال يستطيع املصرف إنتاج اخلدمة مركزيا مث توزيعها بواسطة قنوات التوزيع االعتماد على التوزيع المباشر:- 6

الوسيطة كما هو احلال بالنسبة للسلع املادية، ولكن يقدم املصرف خدماته مباشرة عن طريق فروعه املنتشرة لتلبية 
 رغبات عمالئه من اخلدمات .

 إن العالقة بني اجلهاز املصريف والنشاط االقتصادي جتعل كل االرتباط بالسياسة االقتصادية و النقدية للدولة:- 7
منهما يؤثر ويتأثر باألخر، بناء على احلالة االقتصادية للدولة يتخذ املصرف املركزي قرارات ويستخدم جمموعة من 

األدوات النقدية واالئتمانية للتأثري على النواحي االقتصادية حسب األهداف املوضوعة، ومن خالل ذلك تتأثر 
البنوك هبذه القرارات بطريقة مباشرة كما تتأثر باقي األعوان االقتصادية هبذه القرارات ( منها أسعار الصرف، أسعار 

  1الفائدة، السوق االئتمانية، نسبة السيولة واالحتياطي، معيار كفاءة رأس املال...).
 حبيث   ؛ ترتبط اخلدمة املصرفية جباهزية التجهيزات والتسهيالت املستخدمة يف البنوكجاهزية الخدمة المصرفية:-8

جاء تعريف اللجنة الكهروتقنية الدولية  للجاهزية على أ�ا: " قدرة التجهيزات املصرفية على البقاء يف حالة متكنها 
من إجناز وظيفتها بالشكل املطلوب ضمن ظروف ووقت حمدد بافرتاض توافر مجيع املوارد اخلارجية املطلوبة" أي أ�ا 
احتمال عدم توقف التجهيزات والتسهيالت املصرفية أو فشلها يف أداء مهامها. إن وجود التجهيزات والتسهيالت 
املصرفية املتنوعة يف حالة جاهزية يف كافة الفروع واإلدارات املصرفية يعد جانبا أساسيا وهاما يف تربير جودة اخلدمة 

 2 حيث الصعوبات والتعقيدات يف احلصول على األموال والتحويالت.؛املصرفية على املستوى العاملي
عندما يقدم املصرف قروضا فإنه يتحمل خماطر، وعليه فالضرورة تقتضي إجياد التوازن بين النمو والمخاطر: - 9

 إن أي عمل مصريف موضوعي يتضمن ؛توازن بني التوسع يف النشاط املصريف وبني احليطة واحلذر، مبعىن آخر
بالضرورة إجياد توازن بني توسع النشاط ودرجة املخاطرة اليت يتحملها املصرف، على سبيل املثال: إن منح املصرف 
قرضا ألحد عمالئه أو زيادة قرض قائم أو متديده فإن ذلك يتضمن جمموعة من املخاطر احملتملة تأيت يف مقدمتها 
احتمال إخفاق العميل يف السداد نتيجة إفالسه، لذا على املصرف أن يدرس ويرجح بعقالنية درجة املخاطر اليت 
قد يتعرض هلا نتيجة إفالس العميل، وبعبارة أخرى من أوىل مسؤوليات املصرف هو أن حيقق نوعا من التوازن بني 

 3توسع النشاط املصريف وبني أعباء هذا التوسع.

                                      
، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، فرع التخطيط، دور التسويق في القطاع المصرفي: حالة مصرف الفالحة والتنمية الريفية زيدان حممد، . 1

 .8، ص 2005 ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر
 .223-221،ص ص:2007، دار التواصل العريب، عولمة جودة الخدمة المصرفية رعد حسن الصرن، . 2
 .61. ص 2012، إثراء للنشر والتوزيع، تسويق الخدمات المصرفيةامحد حممود الزامل وآخرون،   . 3



 الفصل الثاني:مدخل نظري للتنافسية في القطاع المصرفي

 

 
 

123 

 االفرع الرابع: دورة حياة الخدمة المصرفية واستراتيجياته
 مير املنتج املصريف كغريه من املنتجات باملراحل املمثلة يف الشكل التايل:

  ): دورة حياة الخدمة المصرفية08الشكل رقم ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، متوفر على املوقع االلكرتوين:69، ص محاضرات في التسويق المصرفي، : فراس األشقرالمرجع
http://www.hama-univ.edu.sy [ 08/07/2019   ]. 
 
من خالل الشكل أعاله يتضح أن املنتج املصريف يتميز بدورة حياة يف شكل سلسلة من املراحل املتتالية، فتبدأ من 
مرحلة االنطالق أو النشوء، وتنتهي مبرحلة االحندار والتدهور، ويف كل مرحلة هناك اسرتاتيجيات مالئمة من أجل 

 حتقيق إمكانية النمو واالستمرار، ويف ما يلي عرض موجز هلذه املراحل: 
 1 هناك أربع مراحل أساسية كاآليت:مراحل دورة حياة المنتج المصرفي: - 1

 حبيث تتميز هذه املرحلة بارتفاع إمكانية فشل اخلدمة، ؛: يتم تقدمي اخلدمة ألول مرة يف السوقمرحلة التقديمأ- 
ويضعف الطلب نتيجة لعدم معرفة العمالء هبا، كما أ�ا عادة ما تكون طويلة نسبيا، يلعب فيها وقت التنفيذ 
وحسن اختياره دورا كبريا يف جناح تلك اخلدمة واستمرارها، وبشكل عام يظهر منحىن الربح خسارة خالل هذه 

املرحل، نظرا لثقل النفقات اليت حتملها املصرف يف عرض املنتجات كنفقات البحث والتطوير، إنشاء نظام التوزيع 
لتقدمي املنتجات السوق والدعاية الكبرية الالزمة جلعل املستهلكني على علم بتلك املنتجات وكيفية استخدامها 

 والسعي إىل تشجيعهم لإلقبال عليها على نطاق واسع.

                                      
 أطروحة ،2012-2000اثر استراتيجيات تسويق الخدمات المصرفية على أداء الجهاز المصرفي السوداني للفترة: مالك صاحل سعيد حسني،  . 1

 .35-33:ص ص، 2012، دكتوراه يف إدارة األعمال،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي،  جامعة الشندي، السودان
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 يكون فيها املنتج ما يزال معرضا للفشل على الرغم من أن معظم حاالت الفشل حتدث يف ب- مرحلة النمو:
وقت مبكر خالل هذه املرحلة، وعموما تتميز هذه املرحلة بتسارع املبيعات وارتفاع األحباث نتيجة لتزايد إدراك 

 حبيث يتمتع املصرف يف هذه املرحلة حبصة سوقية مرحية باعتباره الوحيد يف الساحة ؛العمالء ومعرفة بوجود اخلدمة
 على الرغم من املنافسة اليت تبدأ يف الظهور تدرجييا.

 حبيث تكون اخلدمة قد احتلت ؛تتميز هذه املرحلة باستقرار يف املبيعات وبتحقيق أرباح عاليةج- مرحلة النضج: 
مكانة يف السوق، إال أن خطر املنافسة هو اآلخر يزداد ذلك أن األرباح العالية اليت حيققها املصرف يشجع غريه من 

املنافسني على الدخول إىل السوق، وبأعداد كبرية مما جيعل األسعار تنخفض و يف هذه احلالة يلجأ املصرف إىل 
 حماولة إطالة عمر اخلدمة قدر اإلمكان.

: تتميز هذه املرحلة باخنفاض كبري يف املبيعات وذلك راجع لعدة عوامل منها دخول منتجات د- مرحلة االنحدار
 جديدة أفضل وكذلك التطورات التكنولوجية اليت جتعل تلك اخلدمة قدمية، تشريعات حكومية معينة... اخل.

وفقا ملراحل دورة حياة املنتج املصريف،يتجه املصرف إىل إتباع االسرتاتيجيات - استراتيجيات دورة حياة المنتج: 2
 1التسويقية املناسبة كاآليت:

يف هذه املرحلة يكون منو الطلب على اخلدمات املصرفية بطيئا أ- االستراتيجيات التسويقية في مرحلة التقديم: 
وذلك لعدم إمكانية التوسع يف تقدمي هذه اخلدمة كون األفراد ال ميتلكون املعلومات الكافية عن هذه اخلدمة، لذلك 
ال يوجد لديهم استعداد الستخدام هذه اخلدمة، فيتم الرتكيز على القيام باحلمالت الرتوجيية وبشكل مكثف هبدف 
إخبار العمالء بنزول اخلدمة إىل السوق وتعليمهم وإرشادهم إىل كيفية احلصول عليها، وحثهم وإقناعهم على قبول 

 هذه اخلدمة.
تتميز هذه املرحلة بزيادة الطلب على اخلدمات، فاحلمالت ب- اإلستراتيجية التسويقية في مرحلة النمو: 

الرتوجيية اليت قام هبا املصرف قد عرفت العمالء على هذه اخلدمة، لذلك يقوم املصرف بزيادة عدد الفروع اليت تقدم 
هذه اخلدمة مما يؤدي إىل زيادة تقدميها وإجياد أسواق جديدة، ويتم الرتكيز على اإلعالن التنافسي بإبراز منافع 

 اخلدمة لكي متيزها عن اخلدمات األخرى املنافسة.
 يف هذه املرحلة يكون الطلب على اخلدمة مستقرا وحيقق ج-  اإلستراتيجية التسويقية في مرحلة النضوج:

املصرف أرباح عالية بتكاليف منخفضة لذلك يسعى للمحافظة على الوضع الراهن، أي استخدام اإلسرتاتيجية 
الدفاعية هبدف احملافظة على احلصة السوقية والصمود يف وجه املنافسة وصد هجمات املنافسني واحملافظة على والء 

املستفيدين من اخلدمة. وتسعى املؤسسات املالية واملصارف يف هذه املرحلة إىل الرتكيز على األنشطة الرتوجيية 
 لدخول قطاعات سوقية جديدة.

                                      
 :متوفر على املوقع االلكرتوين .65-64: ، ص صالتسويق المصرفيسامر املصطفى،  . 1
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تتصف هذه املرحلة برتاجع كمية الطلب على اخلدمة املصرفية - اإلستراتيجية التسويقية في مرحلة االنحدار: 
على الرغم من اجلهود واألنشطة التسويقية املبذولة، مما يدفع املسئولون باملصرف إىل حذف هذه اخلدمة، لكي ترتكز 
جهود األنشطة الرتوجيية على اخلدمات األخرى، وتتخلص من التكاليف اإلضافية. كما أن وصول تلك اخلدمات 

إىل مرحلة التدهور سوف تدفع املصرف إىل إتباع إسرتاتيجية جديدة من خالل تقدمي خدمات مصرفية جديدة 
 تنسجم وطبيعة الطلب يف السوق أو إتباع إسرتاتيجية التنويع يف اخلدمات املقدمة.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المطلب الرابع :األنشطة المقدمة من طرف المصارف
تتنوع األنشطة واخلدمات املقدمة من طرف املصارف تبعا جملموعة من املعايري، اليت تسطر من خالهلا أهدافها، 

وعموما ميكن تقسيم األنشطة املصرفية إىل ثالث جمموعات أساسية، باإلضافة جملموعة رابعة تضم اخلدمات 
 املصرفية االلكرتونية.

 الفرع األول: مجموعة الخدمات المصرفية
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يقصد هبا اخلدمات املتعلقة بالنقود وأعمال الصريفة االعتيادية، مبا ال يدخل يف أنشطة املصرف االقراضية 
واالستثمارية. وتشمل مجيع األعمال اليت تباشرها البنوك، وهتدف منها إىل خدمة عمالئها وإرضائهم واستقطاب 

عمالء آخرين. وهذه األعمال اليت يقدمها املصرف ال تعد أعماال تربعية من جانبه، ولو كانت دون مقابل، وذلك 
ألن املصرف يستهدف منها زيادة عملياته بصفة عامة، فضال أنه ليس من طبيعة نشاطه أن يقوم باألعمال التربعية، 
وترجع أمهية اخلدمات املصرفية إال أن العموالت الناشئة عنها هي " إيرادات منخفضة املخاطر"، كما أن املصرف ال 

حيتاج أن يدرس العميل ائتمانيا وإمنا يقدم خدماته يف الغالب جلميع العمالء أل�ا ال حتتاج إىل نوع من الثقة بني 
املصرف والعميل، فهي خدمة مباشرة يقدمها املصرف ويستويف الرسوم أول ما يقدم تلك اخلدمات، فهي ليست 

 تشمل اخلدمات 1مبنية على أي نوع من االئتمان خبالف اخلدمات االئتمانية اليت ختضع للدراسة االئتمانية.
 املصرفية جمموعة واسعة نذكر منها :

احلساب اجلاري هو مبثابة قيد مصريف يفتحه املصرف بناء على طلب عميله، يتم فيه  فتح الحسابات الجارية:- 1
مجع املبالغ اليت تكون للعميل أو عليه، ويتصرف املصرف مبا يودع يف ذلك احلساب من مبالغ ملصلحته ( أي 

 2ملصلحة املصرف) وفقا للقواعد املنظمة لذلك، مع التزامه برد املبالغ املودعة يف ذلك احلساب للعميل عند الطلب.
التحويل املصريف هو العملية اليت ميكن تلخيصها يف تفريغ حساب شخص يسمى اآلمر  التحويل المصرفي: -2

وبناء على طلبه من بلغ نقدي معني وقيد هذا املبلغ يف اجلانب الدائن حلساب آخر قد يكون باسم اآلمر نفسه أو 
 3باسم شخص آخر يسمى املستفيد يف املصرف ذاته أو يف مصرف آخر.

األوراق التجارية هي حمررات مكتوبة وفقا ألوضاع شكلية وبيانات حيددها القانون تحصيل األوراق التجارية: - 3
غري معلقة على شرط قابلة للتداول بالطرق التجارية ومتثل حقا موضوعه مبلغا من النقود، مستحق الوفاء مبجرد 
 4االطالع، أو يف ميعاد معني أو  قابل للتعيني، ويستقر العرف التجاري على قبوهلا أداة للوفاء شأ�ا شأن النقود.

هتدف عملية تأجري اخلزانات احلديدية إىل ضمان احملافظة على ما يودع يف هذه  تأجير صناديق األمانات:- 4
اخلزائن، وقد هتدف العملية إىل ضمان عملية التسهيالت املصرفية بني العميل واملصرف عندما تكون األشياء 

املودعة لدى املصرف مرهونة ضمانا لتلك التسهيالت. ويعرف عقد إجيار اخلزائن احلديدية بأنه عقد يلتزم مبقتضاه 

                                      
 .179، ص 2017، مطبوعات قنطقجي ،مبادئ األعمال المصرفية: القطاع المصرفي السعودي نموذجاعبد احلليم عمار غريب،  . 1
 ،08، العدد:، جملة البحوث والدراسات الشرعية دراسة فقهية–الحساب الجاري- العالقة المصرفية واآلثار الشرعية عبد اهللا بن حممد العمراين،  . 2

 .14ص ، 2013
 .70، ص 2013، 04 ، جملة جامعة كربالء العلمية، العدد:النقل المصرفي: دراسة معمقة في نصوص قانون التجارة العراقيعلوان العقايب، باسم .. 3
 .06ص، 2017/2018 ،،  كلية احلقوق والعلوم السياسية،  جامعة حممد بوضياف، املسيلةمحاضرات في مقياس االوراق التجاريةبوقرة العمرية، .  4
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املصرف بأن يضع حتت تصرف عميله / املودع يف املوقع الذي يباشر العمل فيه خزانة حديدية مقابل أجر يتناسب 
 1مع حجم اخلزانة ومدة االنتفاع هبا.

 الفرع الثاني: مجموعة التسهيالت االئتمانية
التسهيل االئتماين هو عبارة عن مبلغ حمدد من املال يتفق عليه، ويضعه املصرف حتت تصرف العميل الستخدامه 

يف غرض حمدد ومعلوم للمصرف وفق الشروط وبالضمانات الواردة يف تصريح التسهيل االئتماين خالل مدة سريانه، 
وذلك هبدف تنمية نشاط العميل اجلاري مقابل التزام وتعهد، و التزام العميل برد هذا املبلغ مع الفوائد والعموالت 

كما ميكن أن يكون عبارة عن تعهد يصدر من  ، واملصاريف املستحقة من خالل الربنامج الزمين املقرر للسداد
تتمثل أبرز  2املصرف بناء على طلب العميل لصاحل طرف آخر ( املستفيد) لغرض معني، وملبلغ حمدد وألجل حمدد.

 التسهيالت االئتمانية اليت تقمها البنوك، مبا يف ذلك اإلقراض املصريف، ما يلي:
التسهيل بالسحب على املكشوف هو أحد أشكال االقرتاض من خالله يقدم  - السحب على المكشوف:1

املقرض للمقرتض تسهيل ائتماين يصل إىل مبلغ حمدد أثناء فرتة مقررة، وعادة ما يستخدم التسهيل بالسحب على 
املكشوف لتغطية العجز يف التدفقات النقدية لدى املقرتض أو لتلبية احتياجات املقرتض حىت يقوم بإبرام اتفاقية 

كما يقصد بالسحب على املكشوف أن يسمح املصرف للمؤسسة بسحب مبلغ يزيد عن رصيدها  3.قرض قياسية
الدائن، على أن يفرض املصرف فائدة تتناسب والفرتة اليت مت خالهلا سحب مبلغ يزيد عن الرصيد الدائن 

 4للمؤسسة، ويتوقف املصرف عن حساب الفائدة مبجرد أن يعود احلساب إىل حالته الطبيعية.
هي العملية اليت متكن التجار من احلصول على املبالغ الالزمة ملعامالهتم التجارية، - خصم األوراق التجارية: 2

دون انتظار موعد استحقاق هذه األوراق، وعملية اخلصم وفق ما هو متعارف عليه يف املصارف تعين دفع املبلغ 
 5املذكور يف الورقة التجارية حلاملها قبل حلول أجل استحقاقها مقابل تسليم الورقة إىل املصرف اخلاصم.

خطاب الضمان هو تعهد مكتوب يصدر من املصرف بناء على طلب شخص - إصدار خطابات الضمان : 3
آخر يسمى " اآلمر" بدفع مبلغ معني أو قابل للتعيني لشخص آخر يسمى " املستفيد" إذا طلب منه ذلك خالل 

 6املدة املعينة يف اخلطاب ودون اعتداد بأية معارضة.

                                      
 ..100، ص 2008، ، دار الثقافة، عمانالموسوعة التجارية والمصرفية: عمليات البنوكحممود الكيالين،  . 1

 

 .213 ، صمرجع سابقعبد احلليم عمار غريب،  . 2
 05، ص 2006 ،، املصرف الدويلاتفاقيات القروض التجارية: دليل فني لمؤسسات التمويل األصغراجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء،  . 3
 .98، ص 2000، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرمحاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزويين، .  4
 .105 ص مرجع سابق،حممود الكيالين، .   5
 .81، ص 2005، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، عمليات البنوكمصطفى كمال طه، .  6
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يقصد باالعتماد املستندي ذلك االعتماد الذي يفتحه املصرف بناء على طلب - فتح االعتمادات المستندية: 4
ناشئ  عميله وهو مضمون حبيازته املستندات املمثلة للبضاعة يف طريق أو معدة إلرسال وبعبارة أخرى، فهو اعتماد

عن وساطة مصرفية بني متعاملني اثنني، األول هو مصرف املراسل الذي يتعهد بالدفع، والثاين مصرف املصدر 
 1الذي حيصل قيمة الصفقة التجارية وذلك يف بلدين خمتلفني.

الكفالة املصرفية كإحدى صور الضمان املصريف تعين ضم ذمة املصرف الكفيل - تقديم الكفاالت المصرفية: 5
إىل ذمة عميله يف ضمان الوفاء بااللتزام املكفول، ذلك ألن املصرف بقدرته املالية اليت تفوق قدرة األفراد يتدخل 

 2ليكفل احد عمالئه يف مواجهة دائنيه.
 الفرع الثالث: مجموعة الخدمات االستثمارية

تأمني رؤوس األموال من خالل حتضري وبيع  يقدم العمل املصريف االستثماري املساعدة للشركات اجلديدة والقدمية يف
اإلصدارات من األسهم والسندات واالكتتاب فيها أو بيعها إىل مجهور املستثمرين، باإلضافة إىل خدمات أخرى 

تشمل إدارة عمليات االندماج واالستحواذ و التحوط من خماطر تقلبات أسعار الصرف وإعداد اخلطط اإلسرتاتيجية 
 حبيث تقوم البنوك بتقدمي الكفاالت والضمانات هلذه الشركات يف ؛التسويقية، ودعم الشركات املصدرة للسندات

  من بني أهم اخلدمات االستثمارية جند ما يلي:3سعيها للحصول على التمويل الالزم لدعم نشاطاهتا االقتصادية.
حمفظة األوراق املالية هي ما ميلكه املستثمر من أصول وموجودات إستثمارية - إدارة محفظة األوراق المالية: 1

 4يكون اهلدف من امتالكها هو تنمية القيمة السوقية هلا أو احملافظة على القيمة اإلمجالية للثروة.
 يدفع  حبيث؛صناديق االستثمار هي عقد شراكة بني إدارة الصندوق واملسامهني-إدارة الصناديق االستثمارية: 2

مبقتضاه املسامهون مبالغ نقدية معينة إىل إدارة الصندوق يف مقابل حصوهلم على وثائق امسية بقيمة معينة حتدد 
نصيب كل مساهم بعدد من احلصص يف أموال الصندوق، اليت تتعهد اإلدارة باستثمارها يف بيع وشراء األوراق 

املالية، ويشرتك املسامهون يف األرباح الناجتة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما ميلكه من حصصا، وفقا للشروط 
  5اليت تبينها نشرة اإلصدار.

 حبيث يودع ؛تعرف احلسابات االستثمارية بأ�ا اتفاق بني املصرف والعميل-إدارة الحسابات االستثمارية: 3
األخري مبوجبه مبلغا من النقود لدى املصرف، ال جيوز له سحبه، أو سحب جزء منه  قبل تاريخ متفق عليه، ويف 

                                      
 86 ص ، مرجع سابق، عبد احلق بوعرتوس . 1
 .232 ، صمرجع سابقحممود الكيالين،  . 2
 .277 ، ص، مرجع سابقعبد احلليم عمار غريب . 3
 .204، ص 2009 ،، دار املستقبل، عمان، األردن1، طاالسواق المالية والدوليةوليد الصايف، انس البكري،  . 4
، 1999 ،-، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، صناديق االستثمار- دراسة وتحليل من منظور االقتصاد االسالميامحد حسن امحد احلسين . 5

 .06 ص
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مقابل ذلك حيصل العميل على عائد ( فائدة أو ربح) بصفة دورية أو حيصل عليه يف �اية مدة اإليداع، وتسمى 
باحلسابات أو الودائع واملعىن واحد. وحسابات االستثمار هي التسمية الشائعة لدى البنوك املتوافقة مع الشريعة، 

بينما تسمى يف البنوك التقليدية بـ احلسابات ألجل واملقصود منهما واحد، إال أ�ما خيتلفان يف طبيعة العالقة  بني 
 1 املصرف والعميل.

 يقصد هبا قيام املصرف بإدارة أموال العمالء وممتلكتاهم بطريقة خاصة، وعلى  إدارة أعمال أمناء االستثمار:-4
وجه االنفراد؛ حبيث يقوم املصرف بإدارة الشؤون املالية لألفراد والشركات من خالل إدارته حلسابات هذه اجلهات 

 2 مقابل رسوم وأجور معينة يتم االتفاق عليها، وهناك ثالث أنواع ملثل هذه اخلدمات:
 ) خدمات إدارة الملكيةTrust Servicesتنشأ عندما تكون سند امللكية وحق اإلدارة يف يد املصرف :( 
 ) خدمات اإلدارة الشخصية لألموالPersonal Trust Services يقوم املصرف بإدارة أموال األفراد :( 

 مثل: فتح حسابات خاصة باألطفال أو حسابات خاصة مبجموعة من الورثة أو خطط أو برامج بعد التقاعد.
 خدمات  اإلدارة التجارية لألموال) Commercial Trust Services يقوم بإدارة حمافظ مالية :( 

 للشركات أو أمواهلا املودعة لديه عن طريق استثمارها واحملافظة عليها.
 الفرع الرابع: مجموعة الخدمات االلكترونية

اخلدمات املصرفية االلكرتونية هي قيام املصارف بتقدمي اخلدمات املصرفية التقليدية واملبتكرة من خالل وسائط 
االتصال االلكرتونية املفتوحة، وتقوم املصارف بتقدمي اخلدمات لتعزيز حصتها يف السوق أو خلفض التكاليف أو 

كوسيلة لتوسيع نشاطها داخل وخارج حدودها الوطنية، كما تعرف أيضا على أ�ا تقدمي املصارف للخدمات 
املصرفية من خالل شبكات اتصال الكرتونية تقتصر صالحية الدخول إليها على املشاركني فيها وفقا لشروط 

 3.العضوية اليت حتددها املصارف وذلك من خالل أحد املنافذ على الشبكة كوسيلة التصال العمالء
 4هناك جمموعة واسعة من اخلدمات املقدمة بالتقنيات االلكرتونية، فيما يلي البعض منها:

 أجهزة متكن العامل أحناء مجيع يف مستخدمة تقنية اآليل الصراف أجهزة تعترب ):ATM (اآللي الصراف ماكينة -1
 يتم. البشري  القائم على العنصرالصراف استبدال وبالتايل ،وقت أي يف النقود صرف على العمالء اآليل الصراف
 ورقم مصرفًيا حسابًا العميل ميتلك أن جيب . واملصرف يقدمه الذي العميل على للتعرف فريد PIN رقم استخدام

 من أو آخر بلد من السحب مت إذا. العامل يف مكان أي من األموال سحب  للعميلميكن  حبيث؛شخصي تعريف

                                      
 .291 ، صمرجع سابقعبد احلليم عمار غريب،  . 1
 .298 ، صالمرجع نفسه  . 2
اثر الخدمات المصرفية على تحسين جودة الخدمات  بالمصارف- دراسة حالة الوكاالت العمومية والخاصة بوالية بشراير عمران، هتتان مراد، .  3

 .171 ص ،2016، 20   جملة معارف، العددالبليدة،
4 . Nadire Cavus, and Others,  Information Technology in Banking Sector: Review of Mobile Banking, Global 
Journal of Information Technology/ Emerging Technologies, Volume 05, Issue 02, 2015, pp:65-67. 



 الفصل الثاني:مدخل نظري للتنافسية في القطاع المصرفي

 

 
 

130 

من  للعميل املتاحة التسهيالت  بعضيلي فيما  و.معاملة لكل خدمة رسوم إصدار فسيتم اآليل، الصراف أجهزة
 التعريف رقم وتغيري النقدي، والسحب حساباهتم، رصيد من التحقق  وتتضمن:اآليل الصراف أجهزة خالل

 ودفع مسبًقا، املدفوعة احملمول اهلاتف رصيد وتعبئة ،املرتبطة املصرفية احلسابات مع األموال وحتويل الشخصي،
  من إمجايل املعامالت يف البنوك %15 وجد أن 1976 وطبقا إلحصائيات يف بريطانيا يف �اية .االئتمان بطاقة

متت من خالل الوحدات اآللية التابعة لكل فرع من فروع البنوك، كما أن معدل منو هذه املعامالت من هذا النوع 
 1 سنويا.%14.1يقدر حبوايل 

 التقنيات أحدث هو احملمول اهلاتف عرب املصرفية اخلدمات تطبيق :المحمول الهاتف عبر المصرفية الخدمات-2
 جهاز أو ذكي هاتف العميل لدى يكون أن جيب حبيث ؛للعمالء تقدميها يتم واليت املصريف القطاع يف املستخدمة

 الرصيد، عرض و عن االستعالم  وتشمل: املعروضة فيما يلي بعض املميزات . وشخصي رقمي جهاز أو لوحي
 .املباشرة املدينة واملدفوعات الدائمة الدفع أوامر وحتديث وإنشاء ،األموال حتويل املصريف، ساباحل كشف

 هذه اخلدمات متاحة اآلن يف معظم البلدان النامية. 
 بعد عن العميل توصيل يتم. البنوك خالل من متوفرة ومبتكرة جديدة خدمة ):VTM (الفيديو صراف جهاز -3

.  املصرفية املعامالت جلميع VTM عرب العمالء خدمة مبمثل
 على النصية الرسائل واستقبال إلرسال هذه اخلدمات ُتستخدم ):SSMS (اآلمنة القصيرة الرسائل خدمة -4

 على استفسارات إجراء للعميل وميكن العمالء، هواتف ألرقام بسجالت البنوك حتتفظ  حبيث؛احملمولة اهلواتف
   اليت متت.عامالت، واالستعالم عن مجيع املاملصريف حسابه

 يف مستخدمة ومرحية وآمنة سريعة تالمس بدون دفع تقنية إ�ا ):NSDT (القريب الصوت بيانات نقل -5
 ملرة صوتية مرور كلمة تستخدم هذه التقنية ؛حممول هاتف أي تستخدم واليت احملمول اهلاتف عرب املصرفية اخلدمات

 من بدالً  املعامالت إحدى من للتحقق مدفوعات إجراء يف العميل فيها يرغب مرة كل يف إصدارها يتم واحدة
 .USSD تقنيات أو اآلمنة القصرية الرسائل تقنيات استخدام

هي عبارة عن منتجات دفع متنوعة خمصصة للمستهلك تستخدم لدفع املستحقات بطرق : ةالنقود االلكتروني -6
إلكرتونية بدال من استخدام الطرق التقليدية وهي آليات خمتزنة القيمة اليت تسمح بالدفع من خالل شبكة احلاسوب 

 2اآللية ( االنرتنيت ) املتعارف عليها باسم نقود الشبكة.

تستخدم هذه الشيكات إلمتام عملية السداد االلكرتونية بني طرفني من خالل وسيط، الشيكات االلكترونية:- 7
وال خيتلف ذلك كثريا عن معاجلة نظام الشيكات احلايل، فيما أنه يتم حترير الشيكات االلكرتونية وتبادهلا عرب 

                                      
 .152، ص 2009، ، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردنالبنوك التجارية والتسويق المصرفيسامر جلدة، .  1
 .22، ص 2009 دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ،1، طوسائل الدفع اإللكترونيجالل عابد الشورة، .2
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االنرتنيت، والشيك االلكرتوين عبارة عن وثيقة إلكرتونية حتتوي على البيانات التالية: رقم الشيك، اسم الدافع، رقم 
حساب الدافع واسم املصرف، اسم املستفيد، القيمة اليت ستدفع، وحدة العملة املستعملة، تاريخ الصالحية، التوقيع 

 وتعترب فرنسا أول الدول اليت كانت سباقة إىل إصدار الشيكات اإللكرتونية، ولتها يف ذلك 1االلكرتوين للدافع.
الواليات املتحدة األمريكية، وهذه األخرية قامت بإصدار الشيكات اإللكرتونية حلل مشكلة اخلزينة اليت تصدر 

 2 مليون شيك ورقي لدفع مصاريف اإلدارة الفدرالية والنفقات االجتماعية.400

املقاصة االلكرتونية هي عبارة عن آلية يتم من خالهلا حتويل األموال من - خدمات المقاصة االلكترونية: 6
حساب العمالء إىل حساب أشخاص أو  هيئات أخرى يف نفس البنك أو أي فرع، حبيث تعترب هذه الوسيلة طريقة 

سهلة وحمكمة إلجراء املدفوعات املتكررة مثل سداد أقساط الرهن العقاري، سداد أقساط التامني، سداد فواتري 
هيئات املنفعة العامة، سداد الضرائب، سداد رواتب العاملني لدى العميل.. اخل، ويعرف هذا النوع يف الدوائر 
املصرفية باخلصم املصرح به مقدما، ويفيد ذلك يف سداد مثل هذه املدفوعات تلقائيا يف موعدها خصما من 

حساب العميل ودون حترير شيكات بالقيمة مما يقلل من اجلهد والنفقة وسداد املدفوعات يف وقتها، كما يتم تسوية 
املدفوعات املصرفية عن طريق نظام تسوية املبالغ اإلمجالية يف الوقت احلقيقي، وهو عبارة عن نظام مركزي الكرتوين 

يعمل على أساس فوري إمجايل �ائي ومستمر لتنفيذ أوامر التحويل الدائنة ويوفر نقطة تسوية ألنظمة التصفية 
 3العاملة من خالل احلسابات املركزية للمصارف.

 
 
 
 
 

 المبحث الثالث: التنافسية في القطاع المصرف
 حبيث يشمل مجيع القطاعات داخل الدولة، مبا ؛أصبح اليوم استخدام مفهوم التنافسية واسع النطاق

فيها القطاعات االقتصادية، وإن كان تطبيقه خيتلف من قطاع آلخر. عند تطبيقه يف القطاع املايل 
بصفة عامة والقطاع املصريف بصفة خاصة يصبح من الضروري مراعاة جمموعة من العوامل اليت من 

شأ�ا أن تؤثر على اجلانب النوعي للقدرة التنافسية للمؤسسات املصرفية خاصة بتوسع السوق 

                                      
.77  صمرجع سابق،فاطمة بوسامل، .  1  

 .248 ص ، 2020،13 ، جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، العددالشيك االلكترونيكردي نبيلة،  . 2
 .172، ص مرجع سابق بشراير عمران، هتتان مراد، . 3
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املصرفية، ودخول املنافسني من داخل وخارج القطاع املصريف وكذلك ظهور منتجات مالية جديدة 
 منافسة للمنتجات البنكية.

 مفهوم الميزة التنافسية في القطاع المصرفي المطلب األول:
  الفرع األول: تعريف الميزة التنافسية 

 بصورة به البيئة احمليطة عناصر ومع أسواقه، مع التعامل للمصرف يتيح الذي الوضع أ�ا على التنافسية امليزة تعرف
 عن يعجز منافسيه بطريقة األداء على املصرف قدرة مدى عن تعرب التنافسية امليزة أن مبعىن منافسيه، من أفضل
   1مبثلها. القيام

تتمثل امليزة التنافسية للمصرف يف متتعه بقدرة خاصة ناشئة عن امتالكه موردا متميزا يكون مرشدا أساسيا يف اختيار 
قوهتا الدافعة عند صياغة اإلسرتاتيجية املناسبة، وهذا ما ميكن املصرف من تقدمي منتجات وخدمات ذات قيمة 

 2ومنافع للعمالء وتفضل عما يقدمه املنافسون اآلخرون فتأكد التميز واالختالف عنه.
كما أ�ا تعرف على أ�ا قدرة املصرف على اكتساح السوق املصرفية من خالل التحكم يف التكاليف، بيع 

 3اخلدمات مع احملافظة على جودة اخلدمات املقدمة.
امليزة التنافسية هي عملية ديناميكية تتغري باستمرار بتغري مكوناهتا الذاتية واليت تشمل املوارد التقنية والبشرية والنظم 
  4.والنتائج، وميكن اعتبار املصرف قادر على املنافسة إذا استطاع احملافظة على حصته يف السوق أو زيادهتا عرب الزمن
وميكن القول أن امليزة التنافسية للمصرف تدل على قدرة البنك على أعطاء منتجاته القدرة على مواجهة منتجات 

املصارف األخرى من خالل كفاءته يف إدارة املوارد املتميزة، و كذلك قدرته على التحكم يف تكاليف بعض 
 املدخالت مبا ينعكس على أدائه املرتبط باختيار اإلسرتاتيجية املناسبة.

 مصادر الميزة التنافسية في المصارفالفرع الثاني: 
تتباين مصادر امليزة التنافسية بني مصادر داخلية ومصادر خارجية، فاحلديث عن املصادر الداخلية يعين احلديث 

، Penroseعن املوارد كمصدر للميزة التنافسية، والذي يرجع إىل نظرية املوارد، واملرتبطة جذورها التارخيية بالفرنسي 

فكرة ربط أداء املؤسسة ومنوها باملوارد اليت متتلكها املؤسسة ملا هلا من خصائص إسرتاتيجية،  1959 الذي وضع سنة

                                      
 .117، ص 2000،منشأة املعارف، اإلسكندرية ، المصرفية المعلومات ونظم البنوك ، إدارةطارق  طه. 1
 ص ،2000، دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة العربية السعودية، األداء المالي لمنظمات األعمال والتحديات الراهنةالسعيد فرحات مجعة، .  2

476. 
، مداخلة صمن امللتقى الدويل حول تنافسية االستراتيجيات الحديثة للتغير كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائريةامال عياري، . 3

 .117 ص، 2002أكتوبر، ،30-29:املؤسسات االقتصادية، جامعة بسكرة، أيام
 .12 ص ، مرجع سابقامحد سيد مصطفى، . 4
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 أما املصادر اخلارجية للتنافسية فرتتبط أساسا باالسرتاتيجيات املطبقة 1ومما جيعلها تساهم يف األفضلية التنافسية هلا.
 2من طرف الشركات.و هناك جمموعة من املصادر املتنوعة اليت ختلق امليزة التنافسية، فيما يلي أمهها:

 مهم دور لالبتكار. العلمي البحث عن خيتلف جتاري جانب له االبتكار مصطلح-االبتكار و التكنولوجيا: 1
 هبا، اخلاصة والتطوير البحث نتائج تسويق خالل من املبتكرة، الشركات ألن للبلدان، االقتصادية التنمية يف للغاية
 من مهمة حصة على نفسها الشركات هذه حتصل ذلك، على عالوة. مل تكن موجودة من قبل جديدة قيمة ختلق

 كالً  االبتكار يشمل. وللعامل ولوطنهم ألنفسهم الثروة خيلقون فإ�م الطريقة، هبذه. حديثًا ابتكارها مت اليت القيمة
 املستهلك؛ أو للمنتج اليت ميكن اعتبارها جديدة سواء بالنسبة منتجات هي املنتج ابتكارات. اخلدمة او املنتج من

 من تقلل أن إما جديدة عمليات إىل العمليات ابتكار يشري. واملوزعني النهائيني املستخدمني األخري هذا يشمل
جديدة. أما التكنولوجيا املستعملة يف القطاع املصريف فتظهر أمهيتها من  منتجات إنتاج من متكن أو اإلنتاج تكلفة

 3خالل النقاط اآلتية:
 فاستخدام املعلومات الدقيقة يتيح فرص انتفاع أفضل من املوارد وإنتاج اخلدمات تحسين الكفاءة التشغيلية : 

بأقل كلفة وبأقصى سرعة من خالل تقليل وقت تنفيذ األوامر وتوفري معلومات تشغيلية الختاذ القرارات إذ 
 .يساعد استخدامها على حتسني خدمة الزبون عن طريق تلبية طلباهتم بواسطة احملطات الطرفية

  تعد تكنولوجيا املعلومات أداة فاعلة يف تقليص حجم املنظمات وإعادة التنظيم، إذ تدل تقليص الحجم : 
التقديرات يف الدول الصناعية أن نتيجة استخدام هذه التكنولوجيا أمكن ختفيض احلجم اإلداري بنسبة تنحصر 

 كما إن تقليل االعتماد على األيدي العاملة ( أحد أهم عوامل اإلنتاج ألي منظمة) واليت  %،30 – 40بني 
تكبد املصرف تكاليف عالية جراء الرواتب واألجور واملنافع األخرى إال أن إدخال تكنولوجيـا املعلومات يؤدي 

إىل إحداث تغريات يف املهام واملسؤوليات على مستوى األفراد والوحدات اإلدارية تنعكس على تغيري طبيعة 
بعض الوظائف مما يستلزم إعادة هيكلة وإجراء التعديالت املناسبة يف اهليكل التنظيمي للمنظمة الذي ينتج عنه 

  دمج وإلغاء بعض الوظائف واألقسام والوحدات، ومن مث التخلي عن أعداد من القوى العاملة
 :إن توفر املعلومات الدقيقة ويف الوقت املناسب يساعد املديرين على تقليل تحسين عملية اتخاذ القرار 

االعتماد على التخمني والتجربة واخلطأ إذ أن تكنولوجيا املعلومات املصرفية غالبا ما حتسن عمليات املصرف 

                                      
الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية: مصادرها ودور اإلبداع التكنولوجي في تنميتها- دراسة ميدانية في شركة روائح حجاج عبد الرؤوف،  . 1

 أوت 20 ، رسالة ماجستري، ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعةالورود لصناعة العطور بالوادي

 50، ص 2006/2007 سكيكدة، اجلزائر، ،55
2 . Wang, Wen-Cheng, Type of Competive Advantage and Analysis, International Journal of Business and 
Management, Vol.6, No. 5, 2011,  P P:101-102. 

  : شبكة جامعة بابل، متوفر على املوقغ االلكرتوينتكنولوجيا المعلومات المصرفية،عدي غين عبود االسدي،  . 3
http://www.uobabylon.edu.iq [12/10/2020]  

http://www.uobabylon.edu.iq/
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وختلق مناخا يليب طموحات األطراف كافة وجتسد عالقات عمل أكثر ديناميكية وطويلة املدى مبنية على 
املصلحة املشرتكة كما تسهم يف ختليص املديرين والعاملني من أعباء املهام الروتينية، مبا يتيح هلم استغالل أوقاهتم 

 .يف التخطيط ورسم السياسات، األمر الذي ينعكس على كفاءة األداء، وبالتايل صنع قرارات أفضل
 يتم وضع قيوداً على توزيع املهام والعمل بني األفراد وحتدد مستويات العالقة التنظيمية التنسيق بين األقسام : 

طبقاً الحتياجات شبكات تدفق األعمال كما تسهم يف إجياد شبكات اتصال وحتديدها بطريقة حتقق فيها 
التالؤم ملنظمي بأقصى كفاءة وفاعلية، فشبكات االتصال احمللية والدولية وإمكانية ربط حواسيب يف فروع 

املصرف مع بعضها البعض أدى إىل ختفيض كلف املقابالت الشخصية والالزمة بني األقسام واليت قد تتطلب 
انتقال األفراد من مكان آلخر، وقد مكن ذلك من زيادة سرعة تدفق ومعاجلة وتبادل املعلومات وتطوير أساليب 

 .إدارية حديثة كاالجتماعات وعقد الصفقات عن بعد وغريها
 :وهي أحد العوائد الغري مادية اليت ميكن أن حتظى هبا املصارف جراء استخدامها تحسين ظروف العمل 

لتكنولوجيا املعـلومات املصرفية إذ يؤدي توفري املعلومات إىل رفع الروح املعنوية للموظفني ويساعد توفري املعارف 
والعلوم واملعلومات املختلفـة على إثراء اجلانب الفكري للموظفني، األمر الذي يساعد على تقدمي أعمال وأفكار 

مبدعة وهذا يعين رفع كفـاءة املوظفني من حيث السرعة والدقة وتقليل اإلسراف والضياع يف املوارد املادية 
 .والبشرية واملعلومات

  تعمل تكنولوجيا املعلومات املصرفية على متكني املصرف من إدراك العديد من املخاطر إدارة المخاطرة : 
احملتملة وخفض احتماالهتا عن طريق البحث العلمي، والتنظيم، والقدرات التنظيمية، كما تساعد يف كشف 

 .االحنرافات يف وقت مبكر ملنع تفاقمها والعمل على وضع املعاجلات املناسبة هلا
 حتتاج املصارف تكنولوجيا املعلومات لكي تستطيع االستجابة والتكيف مع ظروف بيئة العمل المصرفي :

 .اللحاق بركب التطور جتنبا الحتماالت العزلة والتخلف عن مواكبة عصر املعلوماتية والتنافس يف تقدمي اخلدمات
منظمة كانت، مبا يف  يف أي العاملة القوة يشكلون الذين األفراد لوصف يستخدم مصطلح- الموارد البشرية: 2

 على يصعب بطريقة القيمة خلق خالل من فقط التنافسية امليزة هذه تطوير للشركات ميكن. ذلك املصارف
و  والتكنولوجيا والطبيعية املالية املوارد مثل التنافسية للميزة التقليدية املصادر استخدام ميكن. تقليدها املنافسني
 متزايد بشكل متاحة املصادر هذه أن هي املوارد على القائمة احلجة فإن ، ذلك ومع. القيمة خللق احلجم وفورات
 إن. التوظيف كنظام االجتماعي املعقد اهليكل مع باملقارنة خاصة داللة و أمهية أقل فهي وبالتايل. تقليدها ويسهل
 اإلدارة عملية يف شركاء ليصبحوا أساسية كفاءات أربع إىل سيحتاجون للفرتة املستقبلية سوف البشرية املوارد

 ؛التغيري إدارة على والقدرة التكامل وكفاءة والتقنية، املهنية واملعرفة العمل، يف الكفاءة هذه وتشمل. اإلسرتاتيجية
 العاملة القوى وقدرات املؤهلني عروض األفراد املواءمة بني خالل من ذلك لتحقيق البشرية املوارد تسعى حبيث



 الفصل الثاني:مدخل نظري للتنافسية في القطاع المصرفي

 

 
 

135 

 البقاء وتأمني االستثمار على العائد لزيادة للمؤسسة واملستقبلية املستمرة العمل ومتطلبات خطط ومع احلالية،
 املستقبل. يف والنجاح

 هيكل  وبالتايل سوف حيدد. أهدافها على اعتمادا خمتلفة عديدة بطرق املنظمة هيكلة ميكنالتنظيمي:  -الهيكل3
 ملختلف للمسؤوليات الصريح بالتخصيص التنظيمي اهليكل كما يسمح. وتؤديها فيها تعمل اليت األوضاع املنظمة

 االرتباط هذا تعزيز يتم. و األفراد العمل وجمموعة والقسم  الفرع مثل على خمتلف املستويات والعمليات الوظائف
 كفاءاهتا على الرتكيز على الشركات جيرب الذي املتزايد التنافسي الضغط طريق عن املتغرية والعمليات اهلياكل بني

.  التنافسية ميزهتا ويدعم يشكل ما حول حدودها رسم وإعادة األساسية،
 1وميكن إدخال جمموعة من اخلصائص على اهليكل التنظيمي لتمكني املصرف من حتقيق أهدافه التنافسية كما يلي:

يقوم هذا اهليكل على وضع الزبائن على رأس اهليكل من ناحية األمهية يتبعهم أ- هيكل تنظيمي مقلوب: 
املوظفون ومن مث يليهم املستويات اإلدارية املختلفة وصوال إىل اإلدارة العليا وجملس اإلدارة، أي أن هذا اهليكل 

يعطي األمهية األوىل للزبائن ورغبات الزبون  مث يليها العاملون الذين هم على عالقة مباشرة بالزبون والذين يلبون 
رغباته، حيث تقوم املنظمة بتمكينهم من أجل تقدمي خدمات أو منتجات ذات قيمة وتفي برغبات الزبائن مما حيقق 

 أهداف املنظمة.
  تؤكد املفاهيم اإلدارية التقليدية على عدم جتاوز ب- تقليص المستويات اإلدارية في التسلسل اإلداري:

التسلسل اإلداري بأي شكل من األشكال، ولكن التوجهات املعاصرة تؤكد مجود هذه النظرة وترى بوجوب املرونة 
 الرأسية الطويلة ذات املستويات املتعددة ةوعدم التقيد هبذه املبادئ بشكل حريف،إضافة إىل أن اهلياكل التنظيمي

تؤدي إىل بطء عملية اختاذ القرار، بينما اهلياكل اإلدارية املعاصرة فهي متتاز بتقليل عدد املستويات اإلدارية وتكون 
 أكثر انبساطا، ويبىن على أساس املشاركة يف املعلومة مع وجود نظام اتصال فعال.

  تتميز اهلياكل التقليدية بوحدة األمر، أي أن كل موظف يف املنظمة يتبع رمسيا ج- التقليل من وحدة األمر:
ملسؤول أو مدير، وال يوجد تبعية ملدير آخر، وهذا ملنع صدور أوامر من أكثر من مدير، ولكن هذا األمر ال 

يتماشى مع املنظمات املعاصرة، فهذه املنظمات تعمل على أساس بناء فرق عمل مؤهلة، أي ال ضري يف أن يتلقى 
 املوظف األمر من أكثر من جهة أو شخص.

  أبعاد الميزة التنافسية في المصارفالمطلب الثاني: 
 الفرع األول: بعد الجودة 

                                      
، BEA ،BNA ،BDL ،CPA (  الهيكل التنظيمي كمدخل للتمكين في البنوك الجزائرية: حالة بنوك والية تبسةأمال عبدي، مراد كواشي، . 1

BARD(  106 ص ،2021، 01العدد، 07جملة جماميع املعارف، اجمللد. 
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إن عملية تعريف جودة اخلدمة ومراقبتها يف القطاع املصريف ختتلف عن القطاع اإلنتاجي املتمثل يف السلع امللموسة، 
وذلك ألن العميل تكون أحكامه حول جودة اخلدمة املصرفية على أساس جودة عملية تقدميها. باإلضافة إىل 

 حبيث يعتمد يف تقييمه جلودة اخلدمة على بعدين ؛األساس املستند على املنافع النهائية اليت جينيها العميل من اخلدمة
مها اجلودة الفنية واجلودة الوظيفية، فاجلودة الفنية تشري إىل اجلوانب الكمية للخدمة أي اجلوانب اليت ميكن التعبري 

عنها بشكل كمي، أما اجلوانب الوظيفية فهي تشري إىل الكيفية اليت تتم فيها عملية نقل اجلودة الفنية إىل املستفيد 
  1. حبيث تكون اخلدمة املقدمة يف النهاية متوافقة مع متطلبات العميل وتوقعاته؛من اخلدمة

تتباين مداخل قياس اجلودة املصرفية مابني املدخل االجتاهي ومدخل و  - مداخل قياس الجودة المصرفية:1
 2نظرية الفجوة، كما يلي:
  يرتكز هذا املدخل يف قياس جودة اخلدمات املصرفية على أساس أن اجلودة متثل مفهوما أ- المدخل االتجاهي:

اجتاهيا يتصل برضا عمالء املصرف عن اخلدمات املصرفية املقدمة هلم، ولكنه ليس مرادفا هلذا الرضا، كما أنه يرتبط 
بادراكات العمالء لألداء الفعلي لتلك اخلدمات. ونظرة متمعنة هلذا املدخل من شأ�ا أن تكشف النقاب عن قدر 

من الغموض املفاهيمي. فبالرغم أن الكتاب والباحثني يعرتفون ضمنيا بأمهية إدراكات العمالء جلودة اخلدمة 
املصرفية، إال أ�م يرون يف نفس الوقت أن لكل من جودة اخلدمة ورضا العميل مفهوما خيتلف عن اآلخر، والتفسري 

الشائع هلذا االختالف يتمثل يف أن جودة اخلدمة املصرفية كما يقيمها ويدركها العميل تعرب عن اجتاه معني حنو 
اخلدمة وأن هذا االجتاه يعتمد على عملية تقييم تراكمية بعيدة املدى. أما الرضا فيمثل حالة نفسية عابرة وسريعة 

الزوال. وقد اعتمدت الفرضية اليت يقوم عليها هذا املدخل على حقيقة أن جودة اخلدمة املصرفية متثل مفهوما 
مشاهبا لالجتاه كأساس للقول أن الرضا ميثل حالة نفسية تسبق احلكم على جودة اخلدمة. وبالتحديد فإن جودة 
اخلدمة املدركة من قبل العميل أو ما يشار إليه باالجتاه حنو اخلدمة تعترب دالة خربة العميل وتقييمه السابق جلودة 
اخلدمة، ومستوى رضاه عن األداء احلايل هلا. وهذا يعين أن الرضا يعترب عامال وسيطا بني اإلدراك السابق جلودة 
 اخلدمة واإلدراك احلايل هلا. ويف هذا اإلطار تتم عملية تقييم العمالء جلودة اخلدمات املصرفية املقدمة هلم فعليا.

يرتكز هذا املدخل يف قياس جودة اخلدمات املصرفية على أساس حتليل وتفسري ب- مدخل نظرية الفجوة: 
العمليات النفسية اليت يقوم من خالهلا العمالء بتقييم جودة اخلدمات املصرفية واحلكم عليها. وبالتايل فإن الفرق 

بني توقعات العمالء بشأن جودة اخلدمة وبني ادراكاهتم الفعلية هلا حيدد مبستوى جودة اخلدمة املصرفية يتحدد 
  Performance ) واخلدمة املدركة، أي األداء الفعلية (The Expected Qualityبالفرق بني اخلدمة املتوقعة (

The ومن هنا فإن مستوى جودة اخلدمة يقاس مبدى التطابق بني مستوى اخلدمة املقدمة فعال للعمالء وبني ما .(

                                      
، جملة قياس جودة الخدمة في القطاع المصرفي السوري- دراسة ميدانية مقارنة بين المصارف الخاصة والعامةفواز محوي، حممد إمساعيل، .  1

 .110 ص ،2011،  06، العدد 33جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، اجمللد 
 .59-58 :ص ص ، مرجع سابق،ناجي معال  . 2
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يتوقعونه بشأ�ا، وبالتايل فإن جودة اخلدمة تعين مسايرة توقعات العمالء واالرتقاء إليها بشكل مستمر. و قد سار 
يف خط هذا النهج الفكري ( جرونروز) الذي يرى أن عمالء املؤسسة اخلدمية ( املصرف) يقومون بعقد مقارنة بني 

 جودة اخلدمة اليت يتوقعو�ا ويعتقدون أ�ا جيب أن تكون وبني األداء احلايل للخدمة املقدمة.
 1 وتتضمن جودة اخلدمة جمموعة من األبعاد، كما يلي ذكرها:أبعاد الجودة المصرفية:- 2

  تعين ثبات أداء وإجناز اخلدمة بشكل سليم، وتنفيذ املصرف لوعوده حنو العميل، وذلك عن طريق: االعتمادية:أ- 
 ؛دقة احلسابات وامللفات وعدم حدوث األخطاء 
 ؛تقدمي اخلدمة املصرفية بشكل صحيح 
 ؛تقدمي اخلدمة يف املواعيد احملددة ويف الوقت املصمم هلا 
 .ثبات مستوى أداء اخلدمة 
: تشري إىل رغبة واستعداد العاملني باملصرف يف تقدمي اخلدمة ومساعدة - سرعة االستجابة من قبل العاملينب

 العمالء والرد على استفساراهتم والسرعة يف أداء اخلدمة و االستجابة الفورية لطلب العميل.
تعكس املهارة والقدرة على أداء اخلدمة اليت تستمر من توافر املعلومات واإلملام بظروف - القدرة أو الكفاءة: ج

 وطبيعة العمل وامتالك كافة املهارات الضرورية لتحقيق األداء السليم للخدمة.
: يتضمن سهولة االتصال وتيسري احلصول على اخلدمة ومالئمة مواعيد عمل سهولة الحصول على الخدمة- د

 املصرف، وتوفر عدد كاف من منافذ احلصول على اخلدمة.
  تعين أن يكون موظفي املصرف وخاصة من هلم اتصال بالعمالء على قدر من االحرتام وحسن املظهر، اللباقة:- ه

 والتمتع بروح الصداقة والود واالحرتام للعمالء، وتقدير ظروفهم والتعامل معهم.
 تعين التزام الصدق واألمانة يف التعامل مع العمالء مما يولد الثقة بني الطرفني ألن العمل املصريف - المصداقية:و

 قائم على أساس الثقة، األمر الذي يؤذي هبم إىل أخذ صورة حسنة و انطباع جيد حنو املصرف.
حبيث يتضمن األمان املادي واملايل واحملافظة على  ؛: تعين خلو عمليات املصرف من الشك واملخاطراألمان- ز

 سرية املعلومات املتعلقة حبسابات العمالء.
: يعين دوام إمداد العمالء باملعلومات وخماطبة العميل باللغة اليت يفهمها،  واإلنصات وتأمني احلصول  االتصال-ك

 على املعلومات املرتدة.
: يعكس اجلهد املبذول للتعرف على احتياجات العميل، ومواءمة اخلدمة يف ضوء تلك املعرفة، كما الفهم- ل

 يتضمن هذا اجلانب توفري االهتمام الشخصي للعميل و سهولة التعرف عليه.

                                      
، أطروحة دكتوراه زيادة الكفاءة والفاعلية المصرفية من منظور ادارة الجودة الشاملة- دراسة قياسية لعينة من البنوك الجزائريةلعراف فايزة،  . 1

 61-60، ص ص: 2015علوم، غري منشورة، ختصص علوم جتارية، جامعة املسيلة، 
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 - متطلبات تعزيز الجودة المصرفية:3
باإلضافة إىل الدور اجلوهري الذي لعبته التكنولوجيا يف تطوير األنظمة ووسائل الدفع يف املصارف وكذلك الدور 

 املصرفية، والذي جعلها تتميز  بالكفاءة والسرعة تالذي أصبحت تتميز به التطبيقات جديدة يف جمال االستخداما
 يف األداء، وما كان له من تأثري على اجلودة، هناك عناصر أخرى من شأ�ا حتسني اجلودة، وأمهها:

كنتيجة للتغريات املصرفية أ- التنويع في تقديم الخدمات المصرفية والتوجه للتعامل بالمشتقات المالية : 
العاملية، ظهر  اجتاه حنو البنوك الشاملة اليت تقوم على فلسفة التنويع يف القيام بالوظائف التقليدية وغري التقليدية، 
من خالل تنويع مصادر التمويل، وتعبئة أكرب قدر من املدخرات من كافة القطاعات وتوظيف مواردها يف مجيع 

  وبالتايل فهي تقوم بأعمال كل البنوك، البنوك التجارية أو 1القطاعات لتلبية وتغطية مجيع متطلبات العميل.
أضافت البنوك إىل أنشطتها املشتقات املالية . 2االستثمار واألعمال والبنوك املتخصصة يف نفس الوقت

Derivative Securities  حيث أخذت تتعامل مع العقود املستقبلية  وهي العقود اليت تلزم صاحبها بشراء  
أصل من البائع بسعر متفق عليه يف تاريخ الحق حمدد يف املستقبل، وكذلك التعامل يف حقوق الشراء االختيارية 

Call Options وهي احلقوق اليت تعطي لصاحبها حق شراء أصل من البائع بسعر حمدد يف فرتة الحقة يف  
  ويضاف إىل ذلك عقود   Put Optionsاملستقبل  ويطلق عليها عقود االختيار أيضا حقوق البيع االختيارية 

 Interest ومبادلة معدالت العائد   Swaps Optionوهي عدة أنواع مثل مبادلة اخليار   Swapsاملبادلة 

Swaps  ومبادلة العمالت Currency Swap  وحتقق املشتقات املالية  عدة مزايا أمهها التحكم والسيطرة على 
املخاطرة وحتسني معدالت االقرتاض واإلقراض واستكشاف األسعار يف السوق وسهلت للعمالت الوصول إىل 

 3األسواق املالية املختلفة وحتسني السيولة.
جتد بعض البنوك نفسها غري قادرة على املنافسة يف ب- التوجه نحو االندماج لالستفادة من مزايا الحجم: 

السوق، والسبب راجع أصال لصغر حجمها ولعدم قدرهتا على مواجهة املخاطر اليت تتعرض هلا خالل نشاطها 
املصريف. وهلذه األسباب، فكرت الكثري من املؤسسات املصرفية يف مرحلة من مراحل التطور املصريف يف عملية 

االندماج يف مؤسسات مصرفية خاصة مع توصيات جلنة بازل اخلاصة باإلشراف والرقابة املصرفية لتدعم رأمساهلا 
 4لتغطية املخاطر.

                                      
، أطروحة ، تحرير تجارة الخدمات وانعكاساته على الخدمات المصرفية والمالية في بعض الدول العربية- دراسة حالة الجزائرعدادي توفيق.  1

 .305، ص 2020/2010، دكتوراه، غري منشورة، ختصص مالية ونقود، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة جياليل اليابس
 ، جملة دراسات اقتصادية، اجمللد المصرفية مع اإلشارة إلى حالة الجزائرةالبنوك الشاملة واألدوار الجديدة في ظل العولمعبد القادر شارف، .  2

 .05ص، 2007، 03لعدد، ا01
 .39-38، ص ص:مرجع سابق عبد احلميد عبد املطلب، . 3
 .481 ، ص، مرجع سابقبن طلحة صليحة، معوشي بوعالم.  4
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نتيجة لربوز العوملة وما صاحبها من خماطر تنافسية ظهرت احلاجة لتبين ما ج- تبني مبادئ إدارة الجودة الشاملة: 
  ) ثورة TQMيعرف بإدارة اجلودة الشاملة من أجل تعزيز وزيادة القدرة التنافسية. وتعترب إدارة اجلودة الشاملة (

جديدة وثقافة تنظيمية من أجل التطوير والتحسني املستمر الذي يصحح األداء، وميثل مسؤولية اإلدارة العليا وكافة 
أقسام اإلدارة وفروع العمل يف البنك من أجل خدمة الزبون وإشباع حاجياته بدء من دراسة رغباته مرورا بتصميم 

 1اخلدمة املصرفية إىل غاية تقدميها.
 الفرع الثاني:  بعد التكلفة

تعترب التكلفة، أو باألحرى التحكم يف التكلفة من أهم األدوات اليت متكن املصرف من طرح منتجاته بأسعار 
تنافسية وذلك عن طريق البحث عن مدخالت بأسعار منخفضة أو عن طريق ترشيد استعمال خمتلف املوارد املتاحة 

مع الرتكيز على ختفيض التكاليف غري املباشرة وغريها. وتعرف التكلفة بأ�ا تضحية اقتصادية من موارد املشروع 
مقابل احلصول على منفعة أو خدمة ضرورية لتحقيق أهداف املشروع، ويعرب عنها بوحدات نقدية وميكن التنبؤ هبا 

 2مسبقا.
يقصد بتبويب التكاليف تقسيم بنود التكاليف يف صورة جمموعات متجانسة بناء  تبويب التكاليف المصرفية:- 1

 التكاليف، ويرجع ذلك إىل تعدد األهداف وتنوع القرارات اليت بعلى أساس معني، وتوجد أكثر من طريقة لتبوي
تتخذها اإلدارة، ويتم تبويب التكاليف إما على حساب طبيعتها أو عالقتها بوظائف املشروع أو وحبجة املنتج 

  3النهائي، وغريها.

 4: وهناك عدة مناهج لتبويب التكاليف املصرفية
ويتم تبويب عناصر التكاليف تبعا لطبيعة عوامل اإلنتاج واملتمثلة يف املوارد املالية واملوارد أ- التبويب النوعي: 

 البشرية، وميكن جتزئتها يف البنوك كما يلي:
 :تشمل كافة الفوائد اليت يقوم البنك بدفعها على احلسابات والودائع املوجودة لديه الفوائد والعموالت المدينة 

 مبختلف أنواعها، وكذلك العموالت اليت يتم دفعها لبنوك وجهات أخرى مراسلة لنتيجة التعاقدات املختلفة.
  :تشمل املبالغ املدفوعة للموارد البشرية الالزمة ألداء البنك ملهامه املصرفية وما يدفع من بدالت العمل األجور

 اإلضايف واملكافآت واملزايا األخرى.

                                      
 .304  صمرجع سابق،عدادي توفيق، .  1

2 . http:// www.uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/10/10_2020_12_16!11_19_35_AM.PDF [ 12/11/2020] 

 ، متوفر على املوقع االلكرتوين:محاسبة التكاليف: تبويب عناصر اإلنتاجعلي عبد احلسني راجي،  . 3
http:// www.qu.edu.iq/ade/wp-content/uploads/2016/03/علي-عبد احلسني-راجي-/pdf [ 18/10/2019) 

،  رسالة ماجستري يف أهمية استخدام منهج التكلفة المستهدفة في تحسين كفاءة  تسعير الخدمات المصرفيةحممد راجح خليل أبو عواد، . . 4
 .39-37، ص ص:2008، احملاسبة، غري منشورة، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، كلية العلوم اإلدارية واملالية

http://www.uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/10/10_2020_12_16!11_19_35_AM.PDF
http://www.qu.edu.iq/ade/wp-content/uploads/2016/03/-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF
http://www.qu.edu.iq/ade/wp-content/uploads/2016/03/-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF
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 :ما يتم اهتالكه من األصول الثابتة للبنك، واليت يتم استغالهلا ألداء وتسهيل العمل املصريف اليومي اإلهتالكات 
 مثل: اهتالك املباين واآلالت، و اهتالك األثاث واألدوات املكتبية...إخل.

 :كافة املصارف األخرى اليت يتم دفعها وتكون ضرورية لقيام البنك واستمرارية المصروفات العمومية األخرى 
 أعماله مثل: مصارف الدعاية واإلعالن ومصاريف التأمني والضرائب... إخل.

  تقسيم التكاليف املصرفية تبعا الرتباطاهتا الوظيفية، وميكن تقسيمها يف البنوك كما يلي:ب- التبويب الوظيفي:
  :تشمل كافة التكاليف املرتبطة بالنشاط اإلنتاجي واملتمثل يف تقدمي اخلدمات املصرفية وما تكاليف اإلنتاج

يتعلق هبا من استخدام للموارد املالية املتاحة، وتشمل: تكاليف املستلزمات اإلنتاجية وتكاليف العمل وال‘باء 
 اإلضافية.

 :تشمل عناصر التكلفة املتعلقة بوظيفة التمويل.تكاليف التمويل  
 :تشمل عناصر التكلفة املتعلقة بوظيفة التسويق وما يتعلق هبا.تكاليف التسويق 
 :تشمل عناصر التكلفة اليت تنفقها اإلدارة يف سبيل تسيري أمور البنك املختلفةالتكاليف اإلدارية  

 1وتشمل:ج- التبويب حسب عالقة العنصر بوحدة النشاط: 
  :تعرب التكاليف املباشرة عن جمموع التكاليف اليت يسهل حتميلها مباشرة إىل مراكز التكاليف المباشرة 

 املسؤولية معني أو منتج حمدد، بصفته هو املستفيد منها أو املسؤول عن إنفاقها.
 :وتشمل كافة التكاليف واملصاريف اخلاصة مبراكز التكلفة، واليت يتم توزيعها على التكاليف غير المباشرة 

 املراكز الفنية.
 ميكن تقسيمها تبعا ملسلكها بالنسبة للتغري يف حجم اخلدمات املقدمة وتنقسم د- تبويب التكاليف تبعا لسلوكها:

 إىل قسمني:
  :هي التكاليف اليت تتغري طرديا بتغري حجم النشاط مثل: الفوائد الدائنة على الودائعالتكاليف المتغيرة 
  :تلك التكاليف اليت يتحملها البنك بصفة دائمة بغض النظر عن حجم النشاط ضمن املدى التكاليف الثابتة

 املالئم وبالتايل فهي ثابتة يف األجل القصري مثل: الرواتب والتأمني.
  :تلك التكاليف اليت جتمع يف خصائصها بني التكاليف املتغرية والتكاليف الثابتة، وهذا التكاليف شبه الثابتة

النوع من التكاليف يزداد يف جمموعه مع زيادة حجم النشاط ولكن بشكل غري منتظم مثل: مصاريف الصيانة 
 والكهرباء.

                                      
العدد  ،06 اجمللد،  ، جملة االقتصاد الصناعيالمحاسبة عن تكاليف التشغيل في البنوك: دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفيةمسعي مسري، .   1

 437 ص، 2016 ،02
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هناك جمموعة من األساليب املستعملة بغية ترشيد التكاليف، ويف ما أساليب تخفيض التكاليف المصرفية: - 2
 يلي بعضها:

مسي كذلك مبراكز التحليل، وقد كان هلا جمال واسع يف التطبيق على اعتبار أ�ا أسلوب التكلفة الكلية: أ- 
احملاسبة املطابقة لسري املؤسسة من حيث تقسيمها إىل وظائف وأقسام حسب اهليكل التنظيمي، كما تعرف بأ�ا 

 1تكلفة املنتوج يف املرحلة النهائية مبا فيها التكلفة التسويقية.
جاء مدخل نظام التكلفة على أساس األنشطة نتيجة االنتقادات ب- أسلوب التكلفة على أساس األنشطة: 

املوجهة إىل نظم التكاليف التقليدية اليت مل تعد قادرة على مواجهة التطور احلاصل يف أنظمة اإلنتاج واخلدمات 
حبيث عمل هذا النظام على كيفية حتسني قياس التكاليف وختفيضها، ويرتكز هذا النظام  ؛وأساليب التسيري احلديثة

على فكرة أساسية تعمل على الربط بني املوارد املستخدمة واألنشطة اليت تستخدم هذه املوارد، مث الربط بني 
 2تكاليف األنشطة وبني املنتج أو اخلدمة النهائية.

يقصد بتحليل سلسلة القيمة جمموعة األنشطة والوظائف املتتالية اليت يتم من ج- أسلوب تحليل سلسلة القيمة: 
خالهلا إضافة قيمة أو منفعة إىل املنتجات أو اخلدمات من البداية عندما تكون جمرد أفكار وإىل النهاية عندما 

 3تستهلك عند العمالء ومرورا بالتصميم واإلنتاج والتسويق والتوزيع.
السعر هو ذلك القيمة النقدية أو العينية اليت يدفعها العميل للمصرف مقابل   - مداخل التكلفة في التسعير:3

حصوله على اخلدمة. وبعبارة أكثر دقة، فإن السعر ميثل القيمة اليت يكون العميل على استعداد لدفعها ومبادلتها مع 
 يف حني يعرف التسعري املصريف بأنه حتديد 4جمموعة املنافع أو الفوائد أو القيم املضافة املرتبطة باستخدامه اخلدمة.

لفئات أسعار الفائدة ملختلف أنواع القروض، ويرتك للقائمني حتديد معدل الفائدة على ضوء دراسة ملركز طالب 
القرض وظروفه ودرجة أمان القرض ونوع النشاط الذي ميارسه ومدته ودرجة السيولة، كما ال جيب إغفال تكلفة 

هناك مدخلني أساسيني يف  5األموال اليت يستخدمها البنك كمؤشر عند حتديد مستويات معدالت الفائدة.
 التسعري، ومها:

: هذا املدخل- على عكس املدخل االقتصادي- يعتمد على كلفة اخلدمة يف  المدخل التقليدي في التسعيرأ-
حتديد السعر وذلك بوضع هامش ربح حتدده اإلدارة يضاف إىل التكلفة الكلية للخدمة ليشكل السعر الذي سوف 

                                      
 .32 ص، 2005  ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،المحاسبة التحليلية،بويعقوب عبد الكرمي، .  1
 في القطاع الصحي  )ABCتحديد تكلفة الخدمة الصحية باستخدام نظام التكاليف على أساس األنشطة (  عريوة حماد، سعدوين فاتن، .  2

 .93، ص 2016، 02  املعاصرة، العددة، جملة الدراسات االقتصادي ) في المستشفياتABC(  العمومي: تصميم نظري لنموذج 
، أطروحة دكتوراه، غري أساليب مثلى لترشيد تكاليف الخدمات العامة : دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر- وكالة بسكرة-زعرور نعيمة، .  3

 .122 ص، 2014، منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
 .149ص  مرجع سابق، ناجي معال،  .  4
 .120 ص، 2002 ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،البورصات والمؤسسات الماليةحنفي عبد الغفار، مسية زكي قرياقص، .  5
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حبيث يقوم املصرف بتسعري  ؛ كما قد يعتمد املصرف على أسلوب التكلفة املتغرية1يطرح به يف السوق املصريف.
خدماته بأقل من التكلفة الكلية علما أنه يف األجل القصري يكون من األفضل للمصرف تسعري اخلدمة بسعر يزيد 

 عن التكلفة املتغرية ولكنه أقل من التكلفة الكلية وذلك هبدف تعريف العمالء باخلدمة 
 2وجعل له حصة تسويقية مناسبة، ولكن يف األجل الطويل تستطيع أن تغطي التكاليف الكلية.

هو أسلوب إلدارة التكاليف وختطيط األرباح اإلسرتاتيجية ب- أسلوب التسعير على أساس التكلفة المستهدفة: 
للمنتج الذي يتم تصنيعه وفقا للوظائفية واجلودة املطلوبة من قبل العميل واحملدد من خالل أحباث ودراسات السوق 

والذي سيباع بسعر البيع املتوقع- السعر الذي يرغب العمالء بدفعه- واحملدد كنقطة بداية يف حتديد التكلفة 
 3املستهدفة.

 الفرع الثالث: بعد المرونة
 وتعديل جديدة منتجات وإدخال املنتجات من واسعة جمموعة إنتاج على القدرة تعين املرونة تعريف المرونة:- 1

ويعترب هذا البعد من األبعاد املهمة، ويشري . الزبون الحتياجات إىل االستجابة باإلضافة بسرعة املوجودة املنتجات
 القائمة املنتجات تطوير فضال عن قدرة الشركة يف املطلوب، الوقت يف متنوعة منتجات تقدمي على الشركة قابلية إىل

 ،أخرى طرائق إىل العمليات تغيري على الشركة قدرة كما يشري أيضا إىل. جديدة منتجات لتقدمي عملياهتا وحتسني
 4.العمليات أداء ووقت طريقة تغيري وكذلك العمليات أداء تغيري يعين رمبا وهذا

تتكون املرونة من عدد من املضامني اليت تنطوي على تطوير إسرتاتيجيات تتناسب مع واقع - أبعاد المرونة: 1
البيئة اليت تعمل فيها من حيث التكيف، واخلفة، وقابلية التصحيح والتعديل، و التحوط، والتنشيط، والليونة، وحتمل 

 6 وعموما هناك أربع أنواع للمرونة وهي: 5،الصدمات، والرتاجع املرن، والتفنن
تعين قابلية املصرف على تغيري خصائص اخلدمات املقدمة للزبائن، فضال عن أ- مرونة الخدمات المصرفية: 

القدرة يف تغيري حجم اخلدمات يف التعامل مع التقلبات املتسارعة يف مستوى طلب الزبون، كما متكن املصرف من 
                                      

 .56، ص مرجع سابقحممد راجح خليل أبو عواد، .  .. 1
أهمية استخدام منهج التكلفة المستهدفة في تحسين كفاءة تسعير الخدمات المدرسية: دراسة تطبيقية على المصارف على عدنان أبو عودة، .  2

 .59، ص 2010، ، مذكرة ماجستري، غري منشورة، ختصص حماسبة ومتويل، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية غزة، فلسطنيالعاملة في قطاع غزة
 جملة االجتهاد للدراسات القانونية مدخل التكلفة المستهدفة كأداة لترشيد قرارات التسعير في المؤسسة الخدمية،جميد نبو، احممد بن الدين، .  3

 .468 ص، 2019، 05 العدد، 08 واالقتصادية، اجمللد
جملة جامعة الميزة التنافسية حرب على الخصوم: دراسة واقع الميزة التنافسية في الصناعات الغذائية الوطنية الفلسطينية،  يونس إبراهيم جعفر، . 4

 .199 ص ،2016 ،01االستقالل لألحباث، العدد
، أثر المرونة اإلستراتيجية في العالقة بين التعلم اإلستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية في شركات التأمين األردنيةروان باسم عيد الشريف، .  5

 .33 ص، 2015،رسالة ماجستري، ختصص إدارة أعمال،  كلية األعمال،  جامعة الشرق األوسط
المرونة اإلستراتيجية للمصرف وأثرها في إعادة هندسة العمليات المصرفية: دراسة خليل إبراهيم عيسى اخلالدي، حيدر محودي علي الزبيدي، .   6

 .107ص ، 2018، 07 جملة اإلدارة واالقتصاد، اجمللد )،2016-2007استطالعية ألراء عينة من مدراء المصارف التجارية خالل للمدة من ( 
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التحكم يف تنويع اخلدمات بكفاءة وبسرعة عالية، وبالتايل إعطائهم خيارات إسرتاتيجية ختص اخلدمات املصرفية 
 بشكل واسع للتعامل مع التقلبات البيئية، وبالتايل يتمكن املصرف من اإليفاء باالحتياجات املتغرية للزبائن.

 متثل قدرة املصرف يف مواجهة سلوك منافسيه من املصارف احلالية واجلديدة، وقدرهتا ب-  مرونة القدرة التنافسية:
على إعادة ترتيب مواردها الرئيسية، ونشرها وتكريسها للعمليات املصرفية  واالستجابة لطلبات الزبون من خالل 

دراسة متطلبات والعمل على تشخيص التغريات يف البيئة اخلارجية، فضال عن قدرة املصرف يف تغيري أسعار خدماته 
 مبا يتالءم مع متطلبات التنافسية.

متثل مرونة املوارد البشرية تكيف خواص املوارد البشرية كاملعرفة واملهارة، أي بيان مهارة ج- مرونة الموارد البشرية: 
األفراد وإمكانياهتم لالستعماالت البديلة يف تطبيق املهام، فضال عن مدى امتالكهم سلوكيات عمل واسعة متكنهم 

من التكيف مع ظروف العمل اجلديدة.وأن امتالك املصرف ملوارد بشرية يتمتعون مبرونة ومهارات عالية متكن 
املصرف من تقدمي العمليات املصرفية اجلديدة، وتتجلى مرونة املوارد البشرية من استثمار العاملني يف املصرف بشكل 

مؤقت، أو التعديل يف مقدار الوقت اإلضايف، فضال عن نقل العاملني بني األقسام والشعب، كما ان مرونة املوارد 
 البشرية ال تتحقق ما مل ميتلك املصرف عاملني ذو مهارات عالية.

  تسعى املصارف من خالل امتالكها مرونة االستثمار أن تعدد سيناريوهات الفرص د- مرونة االستثمار:
االستثمارية، والبحث املستمر عن الدخول يف آفاق استثمارية جديدة إذا حققت طموحات املصرف، وأن العمل 

هبذا االجتاه يعزز املوقع التنافسي للمصرف من خالل تبين املصرف أنظمة عمل مرنة الستغالل أي فرصة قد تظهر 
 بسبب التغريات يف البيئة اخلارجية أو يف أنظمة العمل املصريف.

 الفرع الرابع: بعد التسليم 
تأخذ املنافسة أشكاال خمتلفة ومتعددة يف السوق، وذلك حسب قدرة املؤسسة على منافسة املنتجات األخرى،  

وذلك من خالل إتباع اسرتاتيجيات تسويقية املناسبة والفعالة، والقدرة على التحكم بسعر السلعة وتسليمها يف 
 حبيث يعد بعد املنافسة والتسليم مبثابة القاعدة األساسية للميزة التنافسية اليت تتمتع هبا الشركة يف ؛الوقت املناسب

 2،  وهنا ميكن اإلشارة إىل أربع أنواع رئيسية من الوقت، وهي:1األسواق
خيصص هذا النوع من الوقت لعملية التفكري والتخليل والتخطيط املستقبلي، عالوة عن - الوقت اإلبداعي:  1

تنظيم العمل وتقومي مستوى اإلجناز ويالحظ أن كثريا من النشاطات اإلدارية ميارس فيها هذا النوع من الوقت، كما 
 يواجه هذا النوع من الوقت املشكالت اإلدارية من جوانبها كافة بأسلوب علمي منطقي.

                                      
 .201-200، ص ص: مرجع سابق يونس ابراهيم جعفر، .. 1
دور إدارة الوقت في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة ميدانية على شركة ليبيا صالح حممد املختار سويسي، مصطفى أمحد العموري بلحاج، .  2

 .309 ص ،2020، 17  جملة كليات الرتبية، العدد،2019للتأمين بالزاوية خالل سنة 
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ميثل هذا النوع من الوقت الفرتة الزمنية التحضريية اليت تسبق البدء يف العمل، وقد يستغرق   الوقت التحضيري: -2
هذا الوقت يف مجع معلومات أو حقائق معينة أو جتهيز معدات أو قاعات أو آالت أو مستلزمات مكتبية مهمة 

 قبل البدء يف التنفيذ
ميثل هذا النوع من الوقت الفرتة الزمنية اليت تستغرق يف تنفيذ العمل الذي مت التخطيط له - الوقت اإلنتاجي:  3

يف الوقت اإلبداعي والتحضريي له يف وقت التحضري، ولزيادة الفاعلية يف استغالل الوقت، وعلى اإلداري أن يوازن 
بني الوقت املستغرق يف اإلنتاج أو تنفيذ العمل وبني الوقت الذي يقضى يف التحضري واإلبداع، فمن املعروف أن 
الوقت املتاح للجميع حمدود حبد معني ومن هنا فإن عملية التوازن ضرورية لضمان استغالل أمثل للموارد املتاحة 

 كافة مبا فيها عنصر الوقت.
وبعد التسليم يأخذ أشكاال متنوعة، منها سرعة التسليم وتقاس هذه السرعة بالوقت املستغرق بني استالم طلب 

الزبون وتلبية الطلب والذي يسمى بوقت االنتظار، وباإلمكان زيادة سرعة التجهيز بتقليل وقت االنتظار. والتسليم 
بالوقت احملدد، أي تسليم طلبات الزبائن يف الوقت احملدد هلم من طرف الشركة،أما سرعة التطوير، فهي سرعة تقدمي 

منتج جديد وتقاس سرعة التطوير بالوقت بني توليد الفكرة وحىت التصميم النهائي للمنتج وتقدميه إىل السوق. 
 1وعموما يتضمن هذا البعد:

 ؛املنتج حياة دورة زمن اختصار 
 ؛اإلنتاجية والعملية التصنيع حياة دورة زمن ختفيض 
 ؛التصنيع عملية يف املرونة إحداث ضرورة أي العمليات، تغيري و حتويل زمن ختفيض 
 ؛املنتج تسليم و الطلب تقدمي بني املمتدة الفرتة هي و ، للعميل الدورة زمن ختفيض 
 العملية اإلنتاجية. من مرحلة كل حسب اإلنتاج لعناصر الداخلي للتسليم زمنية جبداول االلتزام 

 المطلب الثالث:  البيئة المصرفية و االستراتيجيات التنافسية العامة 
 الفرع األول:  تعريف البيئة المصرفية

تعرف البيئة املصرفية على أ�ا كافة العوامل البيئية اليت ميكن التحكم فيها واليت تستخدم من طرف املصرف و 
املسؤولني عن التسويق فيه لتحقيق األهداف احملددة مسبقا، وكذلك العوامل اليت يصعب التحكم فيها واملؤثرة على 

 2قدرة املصرف على الوصول إىل األهداف اليت يسعى لتحقيقها.

                                      
، حبث مقدم يف إطار امللتقى الوطين األول حول ، إدارة الجودة الشاملة مدخل لتطوير الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةمساليل حيضيه.  1

 .175، ص 2003، افريل 23-22: املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد، أيام
 .71 ص ، مرجع سابق،عوض بدير احلداد . 2
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كما تعرف على أ�ا كافة القوى املوجودة يف اجملتمع الذي يزاول فيه املصرف أعماله، واليت حتدد قدرة املصرف على 
بناء وتطوير عالقات تبادل ناجحة مع أفراد ومؤسسات هذا اجملتمع، واليت تؤثر من قريب أو من بعيد يف عملية 

  1اختاذ القرارات التسويقية يف املصرف.
 الفرع الثاني : مستويات البيئة المصرفية 

 تعرف بأ�ا جمموعة العوامل االجتماعية والفسيولوجية ذات الصلة الوثيقة داخل حدود املنظمة - البيئة الداخلية:1
  2أو وحجة القرار اليت تؤخذ بعني االعتبار عند التفكري يف سلوكية اختاذ القرار.

كما تعرف بأ�ا مجيع القوى أو اجلهات القريبة من إدارة التسويق واليت متتلك تأثري مباشر يف قدرهتا على خدمة 
 4 وتكمن أمهية دراسة البيئة الداخلية يف: 3عمالئها، وتستطيع إدارة التسويق التأثري عليها والتحكم هبا.

  واقعية وممكنة اإلسرتاتيجيةالفهم الدقيق للبيئة الداخلية وعناصر القوة والضعف يف املنظمة وجعل خياراهتا 
 أقصى حدود يف اقتناص فرصة إىل هلذه العناصر الكفءالتنفيذ، أخذت باحلسبان االستغالل واالستخدام 

 .والتعامل مع التهديد
  إجياد مزايا تنافسية هلا من خالل الرتكيز على القوة الدافعة اليت قد تكون عناصر قوة يف بعض من مكونات 

 .البيئة الداخلية كالثقافة التنظيمية أو املهارات للموارد البشرية وغريها
  معرفة طبيعة األعمال والقطاعات والصناعات اليت تستطيع فيها هذه املنظمة تقدمي ما هو مميز وحتقيق األداء

 .العايل والنجاح يف هذه األعمال
  معرفة التطور احلاصل يف موارد املنظمة بطريقة منهجية منظمة ومن مثّ تتاح الفرصة أمام اإلدارة العليا بالرتكيز على

 .املوارد األساسية للمنظمة واليت تشكل القاعدة األساسية هلا يف املنافسة وحتقيق النتائج
 

 - البيئة الخارجية للمصرف:2
يقصد بالبيئة اخلارجية  املصرفية كافة العوامل املؤثرة على نشاط املصرف بشكل مباشر أو غري مباشر، واليت تتطلب 

من اإلدارة القيام برصدها وجتميع البيانات عنها، ومن مث حتليلها وتفسريها للوصول إىل التهديدات والفرص اليت 

                                      
 .95 ، صمرجع سابق األصول العلمية للتسويق المصرفي،ناجي معال،  . 1
 .148، ص 2004، ، دار وائل للنشر والتوزيع، األردناإلدارة اإلستراتيجية: العولمة والمنافسةكاظم نزار الركايب، .  2
 ].16ص ،مرجع سابق ، فراس االشقر . 3
  :،  متوفر على املوقع االلكرتوينتحليل البيئة الداخلية،   مجيلةآلظفر ناصر حسني عزيز  .4

 http://www.uobabylon.edu.iq [  18/08/2019] 
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ميكن أن تنشأ عنها، فاملصارف كأي منظمة أخرى تعترب نظاما مفتوحا تؤثر وتتأثر بالبيئة اليت تعمل هبا مبا تتضمنه 
 1.ةمن متغريات وأنظمة  مالية ومصرفية وتنافسية واقتصادية وسياسي

 وتنقسم البيئة اخلارجية إىل  قسمني:
هي البيئة اليت تؤثر على مجيع املنظمات يف اجملتمع، دون أن تكون هذه أ-البيئة الخارجية العامة للمصرف: 

األخرية متنافسة أو حىت منتمية إىل نفس قطاع النشاط ( الصناعة )،  وعلى أساس ذلك يتعني أن حيتوي حتليل 
البيئة العامة الكلية للمنظمة ( مبا يف ذلك املصرف ) على كل املتغريات او العناصر املرتبطة مبختلف جوانب البيئة 

واليت تؤثر بطريقة غري مباشرة يف نشاطها وهي املتغريات أو العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية 
 .PESTLE والتشريعية ( القانونية) والعوامل القيمية واليت تسمى بتحليل

بيئة العمل اخلاصة باملصرف بأ�ا جمموع املتغريات والعوامل وثيقة الصلة ب-البيئة الخارجية الخاصة للمصرف: 
باملصرف واليت تؤثر يف قدرته على خدمة زبائنه، وتتكون هذه البيئة من الزبائن، واملوردون، املنافسون والتشريعات 

يف البنوك ومنظمات األعمال بصفة عامة للتحليل البيئي أمهية كبرية فهو يساعد  2والقوانني املتعلقة بنشاط املصرف.
 3:حتديد اجلوانب اآلتية

 سواء على مستوى األهداف اإلسرتاتيجية أو ، ونطاق هذه األهداف،حتديد األهداف اليت ينبغي حتقيقها 
 ؛ةاألهداف التشغيلي

 ألنه على ضوء هذه ة،حتديد املعلومات اليت تسعى املنظمة للحصول عليها من جراء دراسة بيئتها اخلارجي 
 ؛ املعلوماتاملعلومات تتمكن من التحكم يف أنشطتها وتوجيهها حبسب تلك 

  يف تساعدهابيان عالقات التأثري والتأثر باملنظمات األخرى, واليت ُمتثل امتداداً هلا أو تستقبل منتجاهتا أو 
 ؛عملياهتا وأنشطتها

  إن دراسة وحتليل البيئة اخلارجية يساعد املنظمة يف التعرف على الفرص اليت ُميكن استغالهلا, والتهديدات اليت
 .ينبغي جتنبها أو احلد من أثارها

 الفرع الثالث: اإلستراتيجية التنافسية

                                      
- حبث تطبيقي يف مصريف العالقة بين تحليل البيئة الخارجية والتسهيالت المصرفية سعيد الربزجني، وفاء جثري مزعل حسني ، محد حممد فهميا . 1

 .131 ص ،2017، 41 الرافيدين والرشيد، جملة دراسات حماسبية ومالية العدد
البيئة الخارجية الخاصة واثر تحليلها في منح االئتمان المصرفي- بحث تطبيقي في  سعيد الربزجني، وفاء جثري مزعل حسني، محد حممد فهميا .. 2

 .42 ص ،2017، 03العدد، 12، جملة جامعة ذي قار، اجمللدمصرفي الرافدين والرشيد
 .131  صالمرجع نفسه، سعيد الربزجني، وفاء جثري مزعل حسني ، محد حممد فهميا . 3
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تعرف اإلسرتاتيجية بأ�ا خطط وأنشطة املؤسسة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بني رسالة 
 1.املؤسسة وأهدافها وبني هذه الرسالة والبيئة اليت تعمل هبا بصورة فعالة وذات كفاءة عالية

 مزايا على احلصول أجل من متكاملة، عمل خطط يف املوارد يف حني تعرف اإلسرتاتيجية التنافسية بأ�ا جتميع
 ألنشطتها اختيارها للشركة يف بالنسبة حمددة.كما تشري اإلسرتاتيجية التنافسية أهداف وحتقيق واضحة تنافسية

 خلق األنشطة هبدف هذه يف منافسيها مستوى من مستدام بشكل أعلى أداء سوى حتقق بطريقة مواردها وختصيص
  وعموما، حسب بورتر، هناك ثالث اسرتاتيجيات تنافسية أساسية كالتايل: 2.ملسامهيها قيمة

 "Cost Leadership Strategyإستراتيجية اقل التكاليف " -  1
 تعرف هذه اإلسرتاتيجية بأ�ا قدرة املنظمة لإلنتاج بأقل التكاليف لو مت مقارنتها مبنافسيها وذلك من  مضمونها:أ-

 3خالل حتسني اإلنتاجية وحذف األنشطة غري الضرورية والرقابة احملكمة على عنصر التكاليف.
 اإلنتاج التكاليف ختفيض إىل تصل أن اإلسرتاتيجية هذه إتباع خالل من املؤسسات ( مبا يف ذلك البنوك ) حتاول

 للفوز إمكانية هناك تكون مث ومن املنافسني، باقي عن أسعارها بتخفيض تقوم بأن هلا هذا يسمح حيث ؛والتوزيع
 عن التكلفة ختفيض  تستهدف كفئة، طاقة ذات مرافق تشييد اإلسرتاتيجية هذه تتطلب و. أكرب سوقية حبصة
 على احلصول القوية التنافسية الضغوط من بالرغم املعدل من أعلى عوائد التكاليف قيادة و توفر اخلربة زيادة طريق
 4.األدىن احلد إىل الربح هامش بتخفيض املنافسني قيام بعد أرباح

هناك عدة تقنيات لتخفيض التكلفة واليت تتبعها معظم  كيفية تحقيق إستراتيجية القيادة بالتكلفة: -ب
 5املؤسسات مبا يف ذلك البنوك، ولعل أهم هذه العناصر ميكن حصرها يف النقاط التالية:

 :يعد مفهوم أثر اخلربة تطويرا ملفهوم أثر التعلم الذي ظهر على يد الرائد " عوامل منحنى التعلم والخبرة 
Wright  Paterson" قائد القاعدة اجلوية التابعة للجيش األمريكي املتخصصة يف صناعة الطائرات احلربية 

، وقد اكتشف أن تكلفة الوحدة كانت تنخفض 1926" بالواليات املتحدة األمريكية سنة Ohioبوالية " 
  يف كل مرة كان يتم فيها مضاعفة الكمية املنتجة، وقد كان هذا االكتشاف فيما بعد جمموعة %20حبوايل 

بوسطن االستشارية إىل تشكيل ما أصبح يعرف الحقا باسم أثر اخلربة. و تنص نظرية أثر اخلربة على أنه كلما 
 مبعىن أنه ؛%25 إىل 10تضاعفت الكمية املنتجة املرتاكمة من منتج ما اخنفضت التكلفة الوحدوية بنحو من 

                                      
، ص 2002،  دار القاروق للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 1ط( اإلدارة اإلستراتيجية)،جيمس سي  كراج، روبرت أم جرانت، ترمجة خالد العامري . 1

38. 
2 . Anne-Rysléne Zaoual, Pour une contribution du management stratégique à l’écologie industrielle, 
Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 5, n°1 | Février 2014, p03. 

 ، جملة تكريت للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد، الدور االستراتيجي لتقنية التكلفة المستهدفة في تحقيق قيادة التكلفةمعاذ خلف ابراهيم اجلنايب . 3

 .177 ص ،2011، 31 العدد، 7
 .162-161 ص مرجع سابق،  الركايب، نزار كاظم . 4
 .48 ص ،2013، 10 ، جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العددالتنافسية" Porter " تدراسة نقدية الستراتجيا مزوغ عادل، . 5



 الفصل الثاني:مدخل نظري للتنافسية في القطاع المصرفي

 

 
 

148 

وبسبب تضاعف اخلربة الرتاكمية لليد العاملة يف إنتاج املنتج تنجح املؤسسات مبرور الوقت يف التحكم يف أدوات 
 .% 25 إىل 10وتقنيات اإلنتاج، مما يسح هلا بتخفيض زمن وتكلفة إنتاج كل وحدة إضافية منتجة منه حبوايل 

 :إن استغالل عنصر الزمن ميكن أن يقود املؤسسة إىل امليزة التكلفة األقل، ألن املؤسسة  تدخل املنتج التوقيت 
" بأن Abell "ألول مرة للسوق تستغل مجيع الفرص التسويقية املوجودة فيه بأقل تكلفة ممكنة، ويف هذا يرى

 حبيث تكون النوافذ اإلسرتاتيجية مفتوحة يف أوقات ؛الوقت يعترب العنصر الرئيسي ألي إسرتاتيجية تنافسية
ومغلقة يف أوقات أخرى، ويقصد بالنوافذ اإلسرتاتيجية تلك الفرص التسويقية اليت توجد يف السوق واليت ميكن 

 استغالهلا للمؤسسة.
 :إن استغالل الطاقة اإلنتاجية الكاملة أثر كبري على تكلفة الوحدة املنتجة، ولذلك جند بأن الطاقة اإلنتاجية 

التوقف أو التغيري يف استعمال طاقة املؤسسة له تأثري على التكلفة، وهذا ما يظهر بشكل أكرب بالنسبة 
للمؤسسات اليت يتأثر إنتاجها بالتذبذبات املومسية، لذلك جند أن العديد من هذه املؤسسات تتماشى مع 

 تقسيمات السوق اليت يكون فيها الطلب متذبذبا أي يزيد يف فصول معينة ويقل أو ينعدم يف فصول أخرى.
 :ويطلق عليها كذلك " غلة احلجم" او اقتصاديات السلم، ويتمثل هذا احملدد  يف اخنفاض اقتصاديات الحجم 

التكلفة الكلية كلما زاد اإلنتاج، حيث ستتوزع التكاليف الثابتة على عدد الوحدات املنتجة  بالزيادة مما يؤدي 
 إىل اخنفاض نصيب الوحدة املنتجة من التكاليف الثابتة وبالتايل اخنفاض التكلفة الوحدوية.

 :ميكن أن تشرتك بعض وحدات األعمال اإلسرتاتيجية يف بعض العالقة بين وحدات األعمال اإلستراتيجية 
حبيث ميكن احلصول على غلة احلجم من خالل  ؛النشاطات الوظيفية مثل حبوث التسويق، البحث والتطوير

 هذه العالقة وبالتايل اخنفاض التكلفة.
 حبيث أن الطريقة املثلى اليت ميكن من خالهلا مناقشة مزايا هذه ؛وإلسرتاتيجية القيادة بالتكلفة مزايا وعيوب

اإلسرتاتيجية هي تلك اليت تتم يف ظل منوذج العوامل لبورتر، إذ تعترب القوى اخلمس مبثابة هتديدات حمتملة من 
املنافسني واملوردين األقوى حيث تتميز هذه اإلسرتاتيجية مبقدرة الشركة الرائدة يف جمال التكلفة على إجياد وتوفري 

احلماية من منافسيها يف القطاع  اعتمادا على مزايا التكلفة اليت تسمح هبا الشركة فسوف تكون هذه األخرية أقل 
تأثرا من منافسيها بارتفاع أسعار املدخالت يف حالة وجود موردين أقوياء، ألن الشركة تقوم بعمليات شراء كبرية مما 
ميثل دعما للقوة التفاوضية يف مواجهة املوردين. وتكون الشركة الرائدة يف جمال التكلفة أقل تأثرا باخنفاض األسعار 

إذا ما كان هناك عمالء أقوياء. أما يف حالة ظهور منتجات بديلة، فإن الشركة تستطيع حسم املوقف لصاحلها من 
خالل ختفيض األسعار. وميكن القول أن املزايا اليت حتضا هبا الشركة الرائدة يف جمال التكلفة اليت تساعد على إرساء 
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 حبيث تواجه الشركات األخرى صعوبات دخول القطاع، كما ال ميكنها جمارات الشركة من حيث ؛عوائق الدخول
  2 باإلضافة إىل ما سبق جند أن:1التكاليف و األسعار.

 ؛: ليس هناك من ينتج بسعر أرخصاإلنتاج 
 :؛ أسعار اقتصادية متناسبة مع امليزانيةالتسويق 
 :؛ عدد قليل من النماذج وخصائص حمدودة للتشكيلةمنتجات نمطية 
 :حتتل موقع أفضل من حيث استخدامها خلفض السعر كسالح هجومي أو إمكانية تخفيض سعر السوق 

  ؛دفاعي
 :أسعار أقل وتكاليف اقل نظرا ألثر منحىن اخلربةالبقاء في المقدمة من حيث استخدامها لمنحنى الخبرة  

 ؛إنتاجية مرتفعة لكل عامل
 .قبول هوامش رابح منخفضة يف مقابل أحجام كبرية 

 ومع ذلك هناك عيوب هلذه اإلسرتاتيجية، واليت تتمثل يف قدرة املنافسني على إجياد طرق ووسائل لإلنتاج 
 4 باإلضافة إىل ما سبق، ميكن ذكر النقاط التالية:3بتكاليف أقل وبالتايل إلغاء ميزة التكلفة األقل للشركة،

  تركيز املنظمة على قيادة التكلفة قد يفقدها الرؤية يف تغري أذواق املستهلكني واليت تتطلب البحث عن طرق
 ؛وأعمال جديدة

  البحث املستمر عن ختفيض التكلفة سوف يكون على حساب اجلودة وخدمة العميل مما يؤثر على مسعة املنظمة
 وفقدا�ا لعمالئها احلالني واحملتملني.

 "Focus Strategy- إستراتيجية التركيز " 2.
من  معينة جمموعة املستهدف، أو السوق من حمدد قطاع استهداف على الرتكيز إسرتاتيجية تقوم مضمونها: أ-

 عليهم يتم الرتكيز  حيث؛منظمات كانوا أفرادا أو سواء املستهلكني من شرحية اختيار غريهم، أو دون املشرتكني
 قطاع داخل يف تنافسي اختيار جمال أساس على اإلسرتاتيجية هذه وتقوم .غريهم من أكثر باحتياجاهتم للوفاء

 التسويقي للمنظمة على النشاط من السوق و تكثيف معني جزء على الرتكيز أين ميكن أعمال نشاط الصناعة، أو
 5.السوقية املنظمة حصة على من التأثري ومنعهم اآلخرين من املنافسني  إبعاد على اجلزء، والعمل هذا

                                      
رسالة ،  MOBILIS األسس العامة لبناء المزايا التنافسية ودورها في خلق القيمة- دراسة حالة: الشركة الجزائرية للهاتف النقالهاليل الوليد،  . 1

 .57 ص، 2008/2009 ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ختصص علوم جتارية، فرع اإلسرتاتيجية، جامعة حممد خيضر، املسيلة،
 

 114 ،صمرجع سابقنبيل مرسي خليل،  .. 2
 .57 ، صمرجع سابقهاليل الوليد، .  3
 .120 ص، 2020، ، اجلامعة االفرتاضية السوريةاستراتيجيات وسياسات التسويقرعد حسن الصرن،  جمد صقور،  . 4

5 . Philip Kotler ,Gary Armstrong, Principles of Marketing,12th edition Pearson International Edition,2008 , 
p524. 
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 ب- كيفية تحقيق إستراتيجية التركيز:
 ميكن جتسيد إسرتاتيجية الرتكيز من خالل:

  :حبوث التسويق هي نظام يهدف إىل مجع وحتليل وحتديدي املعطيات املتعلقة باحلالة اعتماد بحوث التسويق
التسويقية اخلاصة هبدف محاية املنظمة وذلك من خالل حتديد املشكلة ومجع املعلومات الضرورية حلل هذه 

املشكلة. إن هذه املعلومات يتم مجعها من خالل االستبيان والعينات وحتليل املعطيات اليت يتم احلصول عليها 
 حبيث أن حبوث التسويق ختتلف باختالف و سعة ؛وتقدمي التقارير املتعلقة بالنتائج إىل اإلدارات املختلفة

العمليات و األنشطة التسويقية اهلادفة إىل حتقيق الرضا لدى املشرتين ودفعهم الختيار قرار الشراء وذلك من 
 1خالل حبوث التسعري، اإلنتاج، التوزيع، حبوث األنشطة الرتوجيية.

  :يقصد هبا جتزئة السوق أي تقسيم السوق إىل قطاعات متجانسة مع النظر اىل تقسيم السوق إلى قطاعات
كل قطاع باعتباره هدف تسويقي، وتساعد جتزئة السوق يف حسن توجيه وتركيز اجلهود التسويقية وإعداد 

وتصميم الربامج املالئمة لكل قطاع على حدا طبقا خلصائصه وأمهيته ودرجة املنافسة فيه لتحقيق هدف او 
Fجمموعة األهداف املسطرة من طرف املؤسسة.

2 
املزايا التنافسية للشركة املتبنية إلسرتاتيجية الرتكيز يف متتع هذه الشركة   حبيث أن ؛وإلسرتاتيجية الرتكيز مزايا وعيوب

باحلماية من املنافسني، نظرا لقدرهتا  على تقدمي منتج أو خدمة ال يستطيع املنافسون تقدميها. ومتنح هذه القدرة 
لشركة قدرا من القوة و التأثري على عمالئها، أل�م ال يستطيعون احلصول على نفس الشيء من مصدر آخر. أما 
بالنسبة للموردين األقوياء، جند أن الشركة ال متلك أي مزايا حياهلم نظرا ألن الشركة تشرتي وفق أحجام صغرية، 

األمر الذي مينح املوردين وضعا أقوى على حساب املشرتين. ورغم ذلك فإن الشركة غالبا ما تلجأ إىل حتميل الزيادة 
يف األسعار على العمالء الذين لديهم والء للشركة، وبذلك ال يشكل هذا العيب مشكلة كبرية. ويشكل والء 
العميل للشركة اليت تنتهج الرتكيز حتديا كبريا بالنسبة للدخالء احملتملني، ان احلماية الناجتة عن العوامل اخلمس 

  3تسمح للشركة املتبنية هلذه اإلسرتاتيجية بتحقيق عوائد فوق معدل الربح املتوسط على استثمارها.
 4أما عيوب هذه اإلسرتاتيجية فهي كاآليت:

                                      
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  تخصص تسويق،LMDمطبوعة علمية موجهة لطلبة السنة الثالثة مقدم وهيبة، حماضرات يف حبوث التسويق، .  1

 02 ص ،2018/2019 وعلوم التسيري، جامعة عبد احلميد بن باديس،
 .367 ص ،2001،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، مصر، ، التسويق: وجهة نظر معاصرةعبد السالم ابو قحف . 2
 .57 مرجع سابق هاليل الوليد، . 3

 

تحليل اثر تبني االستراتيجيات العامة للتنافس على اداء المؤسسات الصناعية: دراسةة حالة مؤسسات قطاع الهاتف النقال في  اميان نعمون، . 4
، اطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية- ختصص اقتصاد صناعي-، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، الجزائر
 .58ص، 2017/2018،بسكرة
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  الرتكيز على شرحية حمددة من الزبائن يؤدي إىل إنتاج حمدد، وبالتايل زيادة الكلفة للمنتج املقدم، ويكون التضارب
 بني الرغبة يف تقدمي منتجات بأسعار منخفضة والرغبة يف تلبية احتياجات شرحية حمددة من الزبائن

  زيادة الكلفة غري املباشرة للوحدة الواحدة 
 تضييق االختالف بني املنتجات واخلدمات املقدمة من طرف املصرف ومنافسيه 
  اعتماد املصرف على منتج واحد أو خط منتجات واحد وظهر بديل يف السوق فإن ذلك ميثل مشكلة خطرية

 للمصرف
  تغلغل اإلدارة يف جمال حمدد قد جيعل كل تفكريها وجهدها منغلقا على هذا النشاط مبا ال يتيح هلا الفرصة رؤية

 بعض اجملاالت األخرى واليت قد تكون مرحبة.
 "Differentiation Strategyإستراتيجية التمايز " - 3
ترتكز إسرتاتيجية التمييز على متييز املنتج املقدم من طرف املصرف الذي يهدف إىل خلق بعض  مضمونها: أ-

األشياء اليت تبدو وحيدة على مستوى الصناعة، أو أن املؤسسة تسعى إىل االنفراد ببعض املؤشرات اليت يقدرها 
 حبيث ختتار خاصية أو جمموعة من اخلصائص اليت الكثري من العمالء مدى أمهيتها لتتمكن من خالهلا ؛الزبون بكثرة

 1من إجياد وضعية جتعله املشبع الوحيد هلذه احلاجات.
 كيفية تحقيق إستراتيجية التميز: -ب

 2ميكن حتقيق إسرتاتيجية التميز باستخدام الطرق التالية:
  :الوسيلة األكثر أمهية لتخفيض تكلفة الزبون عند استخدام املنتج لتحقيق التميز تأيت من تخفيض تكلفة الزبون

خالل تصميم املنتجات اليت تتطلب وقتا أقل للطاقة، أو تكاليف مادية أخرى، أو مالية من طرف الزبون. و 
 البنوك اليت ختدم زبائن صناعيني آخرين تبحث باستمرار عن طرق لتخفيض التكاليف ملستخدمي خدماهتا.

  :الطريقة األخرى لتحقيق التميز تأيت من زيادة رضى الزبون عن املنتج باستمرار، واليت تعين زيادة رضا الزبون
زيادة وحتسني األداء وخصائص وجودة املنتج مقارنة باملنافسني. و لتحسني أداء الزبون البد من فهم ما يريده، 

فتحسني أداء الزبائن الصناعيني، يتوقف على املصرف نفسه وعلى عوامل التميز اليت سوف خيلقه يف عالقته 
مع زبائنه هو اآلخر، وبالتايل البد من فهم احتياجات ومتطلبات الزبون وإقامة حتليل للقيمة املراد بيعها له، 

فاملصرف يستطيع حتسني أداء زبائنه عن طريق مساعدهتم يف حتقيق أهدافهم غري االقتصادية مثل املرتبة 
 والصورة أو الشهرة.

                                      
1 .M.Porter, Op.Cit, p 26. 

 .38-36:ص ص مرجع سابق، إميان نعمون،  . 2
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  :حبيث أن هذه  ؛قد جيد املصرف فرض للتميز بزيادة قيمة املنتجات املدركة للزبونزيادة القيمة المدركة للزبون
املهمة شديدة الدقة، ألنه على املصرف أن حياول إدارة كيفية أدراك الزبائن ملنتجاته. إسرتاتيجية التميز القائمة 

 فقط على القيمة املدركة تعترب يف غاية الصعوبة يف التطبيق.
حبيث يكون الزبون يف البداية معرفة كافية  ؛ترتبط القيمة املدركة غالبا بنقص أو عدم اكتمال املعلومات لدى الزبائن

حول منتج املصرف أو املنتجات املنافسة، ومبضي الوقت يصبحون أكثر ذكاء، ولذلك فان إدراك القيمة فقط من 
غري احملتمل أن يدعم عالوة مرتفعة للسعر. و ال بد على املصرف أن يعطي قيمة سعرية لالختالفات املوجودة بني 
خمتلف العروض يف السوق، واليت تربر الزيادة يف سعر البيع املطالب به عند احلصول على املنتج املميز ألن الزبون 

 مطالب بدفع تكلفة التميز.
أن مزايا إسرتاتيجية التميز اليت  ميكن مناقشتها يف سياق منوذج العوامل   حبيث؛وإلسرتاتيجية التميز مزايا وعيوب

اخلمس، فمما ال شك فيه أن التميز، يوفر محاية للشركة من منافسيها، خاصة إذا توصلت إىل خد خلق الوالء 
لعالمتها ومنتجاهتا من قبل العمالء، ويشكل هذا الوالء مصدر قوة ذات قيمة كبرية ألنه يوفر احلماية يف كل 

النواحي، وتستطيع الشركة املتميزة فرض زيادات على األسعار، وذلك ألن العمالء لديهم االستعداد لدفع أسعار 
عالية إضافية، ويساهم كل من التميز والوالء للعالمة التجارية يف تشكيل حواجز الدخول أمام الشركات الراغبة يف 

أما جتديد املنتجات البديلة فيعتمد على قدرة منتجات املنافسني على تلبية احتياجات العمالء  دخول القطاع.
من خالل ما سبق  1بنفس الدرجة اليت تلبيها منتجات الشركة املتميزة وأيضا قدرهتا على إعاقة والء العمالء للعالمة.

 2ميكن مجع مزايا هذه اإلسرتاتيجية يف النقاط التالية:
  متييز املنتج حيمي املصرف إزاء املنافسني لدرجة انه خيلق والء لدى العميل حنو منتجاهتا، وأن الوالء يعرب عن

 ؛درجة عالية من االلتزام واإلخالص، وانه ميثل قيمة مثينة وميزة تنافسية
 ؛متيز املنتج خيلق رغبة واستعداد عند العميل بدفع أسعار للمنتج املتميز أعلى من السعر احلقيقي 
 ؛متيز املنتج خيلق حواجز للدخول املنافسني اجلدد أو البحث يف الدخول إىل الصناعة  
 ؛يزداد املصرف قوة من أجل تطوير مؤهالته ومهاراته املتميزة اخلاصة لتمكنه من مواجهة املنافسني اآلخرين 
  يقدم املصرف منتجا متميزا قادرا على إشباع رغبات وحاجات العمالء كما يراها وحيتاجها وليست كما يراه

 املصرف.

                                      
 .59، ص مرجع سابق هاليل الوليد، . 1
                            ،2005 ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،، اإلدارة اإلستراتيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسيةزكريا مطلك الدوري . 2

 .255-254 ص.
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فهناك بعض املشاكل اليت تواجه إسرتاتيجية التميز وتتجسد املشكلة األكرب يف مدى قدرة الشركة يف املدى الطويل 
على احملافظة على متيزها يف أعني العمالء، ألنه غاليا ما يتحرك املنافسون بسرعة لتقليد وحماكاة املنتجات اليت تتميز 

 2 كما ميكن إضافة:1بالتميز.
 ؛ارتفاع تكاليف املنتجات املتميزة مما يؤدي إىل حبث املستهلك عن البدائل الرخيصة 
  القدرة على تقليد املنتج بسهولة من قبل املنافسني الذين يطرحوا املنتجات املقلدة أو البديلة بأسعار تنافسية

 ؛جذابة
 .التغريات اليت حتدث على أذواق املستهلكني وحتوهلم حنو منتجات احدث أو بديلة أو مقلدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      

 .59، ص مرجع سابق هاليل الوليد، . 1
 .123، ص مرجع سابقرعد حسن الصرن،  جمد صقور،  . 2
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 المطلب الرابع: المؤشرات الكمية للتنافسية في القطاع المصرفي
 مؤشرات تقييم األداء الماليالفرع األول: 

يعرف تقييم األداء املايل بأنه " هو تقييم نشاط الوحدة االقتصادية يف ضوء ما توصلت إليه من نتائج يف �اية فرتة 
مالية معينة، وهي هتتم أوال بالتحقق من بلوغ األهداف املخططة واحملددة مقدما وثانيا بقياس كفاءة الوحدة يف 

  وأهم مؤشراته: 1استخدام املوارد املتاحة سواء كانت موارد بشرية أو رأمسالية."
يركز معدل اإليرادات والرحبية على املؤشرات اليت تقيم رحبية املؤسسات املالية والبنوك، حيث  -مؤشرات الربحية:1

يدل اخنفاض النسبة على وجود حتديات كبرية تواجهها املؤسسات، بينما يدل ارتفاع النسبة على السياسات اليت 
 ومن أهم هذه املؤشرات:  2انتهجتها اإلدارة الستثمار يف احملافظ املالية ذات املخاطر األقل.

 وأن ، املالكني أموال استثمار عن املتحقق العائد معدل املؤشر هذا يقيس:  معدل العائد على حقوق الملكيةأ- 
للمخاطرة  دليال ارتفاعه يكون أن وميكن ،ةالكفوء اإلدارة ألداء دليل هو امللكية حق على معدل العائد ارتفاع
 3.القروض من متحفظ متويل إىل اخنفاضه يشري بينما ، املالية زيادة الرافعة عن النامجة العالية

 ويعطى العائد على حقوق امللكية بالعالقة التالية: 
 

العائد على حقوق الملكية= صافي الربح بعد الضريبة/ حقوق 
 الملكي

 

يسمى كذلك معدا العائد على االستثمار، اذ يقيس الكفاءة الكلية لإلدارة يف  :ب- معدل العائد على األصول
حتقيق اإلرباح من جممل استثماراهتا يف املوجودات وان ارتفاع هذا املؤشر يدل على كفاءة سياسة املصرف 

  ويعطى العائد على األصول بالعالقة التالية: 4االستثمارية.
 

 العائد على األصول= صافي الربح بعد الضريبة/ متوسط إجمالي األصول
 

 

سيولة أي أصل من األصول تعين مدى سهولة حتويله إىل نقد بأقصى سرعة ممكنة و بأقل - مؤشرات السيولة:  2
خسارة، وبناء على ذلك فإن البضاعة أكرب سيولة من العقارات والذمم املدينة أكثر سيولة من البضاعة وهكذا، أما 

                                      
 .87 ص، 2001 ،01 عبد املليك مزهودة، األداء بني الكفاءة والفعالية : مفهوم وتقييم، جملة العلوم اإلنسانية، العدد.   1
 05. ص 2017، ابو ظيب، تقرير مؤشرات السالمة المالية في الدول العربية صندوق النقد العريب،. 2
 بني مصريف الرافدين والرشيد، اجمللة العراقية للعلوم ة- دراسة مقارنتقييم ربحية المصارف باستخدام مؤشرات السيولةبالل نوري سعيد الكروي،  . 3

 .05، ص2009 جامعة كربالء،،24اإلدارية، العدد 
- دراسة مقارنة بني مصارف عراقية و أردنية، جملة تقييم األداء المصرفي باعتماد تحليل نسب السيولة والربحيةمثاق هاتف عبد السادة، وآخرون،  . 4

 .124، ص 2008، جامعة كربالء، 1جامعة كربالء العلمية، عدد
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السيولة يف املصارف فتعين قدرة البنك على الوفاء بااللتزامات املتمثلة يف القدرة على جماهبة و طلبات سحب 
 كما قد تكون السيولة املفرطة مؤشرا 1املودعني، ومقابلة طلب االئتمان وأية طلبات أو احتياجات مالية أخرى.

 2لعدم كفاءة إدارة االستثمار، وبالتايل سببا يف اخنفاض مؤشرات الرحبية لدى املصرف.
 من أهم مؤشراهتا:

تسمى نسبة توظيف األموال، وتسمح هذه النسبة يف معرفة مالئمة أ- صافي القروض على إجمالي الودائع:  
توظيف األموال املتاحة للبنك لتلبية الطلبات االئتمانية من قروض وسلفيات، حبيث أن ارتفاع هذا املؤشر يدل على 

 3قدرة البنك  على تلبية طلبات منح القروض.
:  تظهر قدرة البنك على تلبية االلتزامات قصرية األجل، وكلما ارتفعت هذه النسبة ب-  نسبة السيولة السريعة

كلما كان أداء البنك أفضال من حيث عدم احلاجة لتسييل استثماراته، وتعترب النسبة املثالية أكرب من الواحد، ويتم 
 4حساهبا بقسمة األصول املتداولة على اخلصوم املتداولة.

ويقصد هبا كذلك األمان املصريف من وجهات نظر األدبيات االقتصادية واملالية، - مؤشرات كفاية رأس المال:  3
وتعين اإلحاطة واحلذر من املخاطر املصرفية اليت تتعرض هلا البنوك التجارية من عملياهتا التشغيلية، وتتمثل هذه 

 6 ومن أهم مؤشراهتا:5املخاطر يف خماطر السيولة وخماطر رأس املال واملخاطر االئتمانية وخطر سعر الفائدة.
:  تعد هذه النسبة واحدة من التدابري اليت تكفل السالمة املالية للبنوك يف استيعاب أ- نسبة كفاية رأس المال

كمية معقولة من اخلسارة، ويعد معيار كفاية رأس املال معيارا عامليا ميثل احلد األدىن من متطلبات السالمة واألمن 
 من أمواله الذاتية ملواجهة تلك اخلسائر. %8املايل، والغرض منه التأكد أن البنك حيتفظ حبد أدىن يساوي 

تبني هذه النسبة مدى اعتماد البنك على أمواله اخلاصة يف متويل أصوله، وبالتايل مدى ب- نسبة الرافعة المالية: 
املخاطرة بأموال الغري يف استثماراته، وتسمى أيضا بنسبة مضاعف حقوق امللكية، وتقاس هذه النسبة بقياس إمجايل 

 األصول على حقوق امللكية.
  تعتمد مؤشرات مصداقية رأس املال على مدى موثوقية مؤشرات جودة األصول، - مؤشرات جودة األصول:3

حيث أن خماطر اإلعسار املايل للمؤسسات املالية والبنوك يف أغلبها من نوعية األصول، إضافة إىل مدى قدرة 

                                      
 09، صمرجع سابقنيفني حسني،  . 1
،  املديرية العامة ، مؤشرات الحيطة الكلية وإمكانيات التنبؤ المبكر باألزمات: دراسة تطبيقية حالة العراقعلي عبد الرضا محودي العميد.  2

 19 ض، 2009، لإلحصاء واألحباث، البنك املركزي العراقي
 أطروحة دكتوراه نظام ل م د يف العلوم )،2016-2000اثر التحرير المالي على أداء القطاع البنكي الجزائري: دراسة قياسية (. فاطة الزهراء طلحاوي،  3

 76 ص، 2018، االقتصادية، ختصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة امحد دراية، ادرار
 85ص، 2017، 04 العدد، 01 جملة دراسات اقتصادية، اجمللد، 2013-2008 ،  تقييم األداء المالي للبنوك التجارية خالل الفترةعزوزة أماين.  4
 .05 ص .2017، ابو ظيب، تقرير مؤشرات السالمة المالية في الدول العربيةصندوق النقد العريب، .  5
 .89، ص المرجع نفسه . 6
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املؤسسة املالية على حتويل األصول إىل سيولة، كما يؤخذ بعني االعتبار عند تقييم جودة األصول خماطر االئتمان 
 وغالبا ما يتم تكوين خمصصات بواقع 1واليت تشمل العمليات خارج امليزانية وكذلك املتاجرة باملشتقات املالية.

 يف الديون املصنفة مشكوك يف حتصيلها لتصل إىل %50  للديون املصنفة يف فئة دون املستوى وتتصاعد إىل 20%
 3 وهناك جمموعة من املؤشرات اليت تعكس جودة األصول، وأمهها:2  يف الديون الرديئة.100%

  تقيس هذه النسبة حجم خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها من حقوق امللكية أ- نسبة التصنيف المرجح:
واملخصصات، وكلما قلت هذه النسبة أعطت مؤشرا على صغر حجم القروض املتعثرة وانتظام ديناميكية حتصيل 

 أقساط القروض والفوائد املستحقة، باإلضافة إىل عكس األداء اجليد لإلدارة.
تقيس هذه النسبة حجم القروض املتعثرة إىل حقوق امللكية واملخصصات حبيث ب- نسبة إجمالي التصنيف:  

كلما قلت كان أفضل أل�ا تعطي مؤشرات بأن حجم القروض املتعثرة إىل حقوق امللكية قليل، و مالئمة رأس املال 
 قوية، خمصصات الديون املتعثرة كافية ملواجهة هذه املخاطر، وسياسة منح االئتمان رشيدة.

 الفرع الثاني: مؤشرات التركيز المصرفي
 تقليص من زيادة االستفادة مثَ  ومن الكبري، احلجم وفرات من يستفيد املصرف جتعل املصرف حجم زيادة إن

 كما أن ويسر، بسهولة املال إىل أسواق رأس الدخول على القدرة املصرف مينح احلجم عامل أن حيث ؛املصاريف
 تستطيع ال احلجم صغرية املصارف أن يعين ال هذا خدمات املصرف لكن يف التنويع زيادة إىل تؤدي احلجم زيادة

 تنوع أساس على وليس تقدمها، اليت املصرفية اخلدمات جودة معايري أساس على أن تنافس ميكنها بل املنافسة،
 4السوقية. وحصصها رحبيتها سيزيد بالضرورة الذي هذه اخلدمات

 بسوء مقرتنة اجتماعية خسارة عنها ينجم مالئمة. غري بطرق وأدائها املصريف يف سلوك وغريها البنوك تركز يؤثر
 وفقا الرتكز مستويات من زيادة تنشأ واليت السوقية، لقوهتا البنوك ممارسات عن التسعري، واليت تكون نامجة

 ألسباب املنخفضة املنافسة وبسبب تركزًا األكثر األسواق بأن يفيد  "الذياألداء -السلوك -الهيكل لنموذج"
الصناعة  يف للمستهلكني( فمثال مالئمة غري أسعار وضع القلة) تؤدي إىل ( احتكار احتكارية أو حتالفية

 تنافسية بيئة مع باملقارنة الودائع على أقل ومعدالت فائدة القروض على أعلى فائدة معدالت توضع املصريف،

                                      
 .05 ص مرجع سابق،صندوق النقد العريب، .  1
 .111 ص، 2008 ، منشأة املعارف، اإلسكندرية،قياس وإدارة المخاطر بالبنوكمسري اخلطيب، .  2
 في تفعيل الرقابة على البنوك التجارية، دراسة مقارنة مابين البنك الوطني CAMELSأثر تطبيق النظام البنكي  ودان عبد اهللا، شوشة ميينة، .  3

 .97ص، 2017، 08العدد، جملة الباحث االقتصادي، 2014-2010 الجزائري وبنك بي أن بي باريبا الجزائر خالل الفترة
والتخطيط، كلية االقتصاد، جامعة تشرين، سوريا،  االقتصاد يف ماجستريالسورية،  المصارف في التنافسية واقعالدين،  ناصر سهيل زينا . 4

 .67، ص 2014/2015
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يعرف الرتكز  1.التنافسي غري السلوك التسعريي طريق عن تفسر وبالتايل عالية أرباح حتقيق تساهم يف أخرى)،
املصريف بأنه جمموع احلصص السوقية  ممثلة بإمجايل املوجودات والودائع والتسهيالت االئتمانية ألكرب ثالث بنوك يف 

) الدرجة اليت هتيمن على صناعة من قبل عدد قليل من البنوك الكبرية أو CRk حبيث تبني نسبة الرتكز (؛دولة ما
تتكون من العديد من املصارف الصغرية. ونظرا لبساطة ومتطلبات بياناته احملدودة جتعل استعمال هذا املؤشر أحد 

 3 وهناك جمموعة من مقاييس الرتكز الصناعي، أمهها:2املقاييس األكثر استخداما.
)هي عدد املؤسسات العاملة n حيث (؛: يعد من أبسط مقاييس الرتكيز- مقياس مقلوب عدد المؤسسات1

بالصناعة. ومنه ميكن القول أنه كلما اقرتبت قيمة هذا املقياس من الواحد كلما دل ذلك على زيادة درجة الرتكز، 
وكلما اقرتبت قيمته من الصفر كلما دل ذلك على اخنفاض درجة الرتكز.ويعترب هذا املقياس أكثر مالءمة إذا كانت 

 البنوك اليت تعمل بالصناعة متماثلة احلجم.
من  )rتعترب نسبة الرتكز أكثر املقاييس استخداما، وتعرف بالنسبة املئوية لنصيب أكرب (مقياس نسبة التركز:  - 2

، ) Cr (بـ هو رقم اختياري حيدده الباحث، ويرمز هلذه النسبة )r  ( حيث أن؛البنوك يف اإلنتاج اإلمجايل للصناعة
  حبيث يسهل حسابه ويتيسر فهمه.؛ويتميز هذا املؤشر بأفضلية خاصة يف الدراسات الوصفية والعملية

هو مقياس شائع االستخدام لقياس الرتكز الصناعي يف الدراسات العلمية وكثريا - مقياس هيرشمان وهيرفندال: 3
 ) Si squareما يستخدم يف تقييم املقاييس األخرى لقياس الرتكز،  ويعرب عن جمموع مربع األنصبة السوقية ( 

) إىل العدد واحد كلما أشتد الرتكيز،  H ( وتزداد قيمة ). n (  جلميع املؤسسات ( البنوك )، واليت عددها يساوي
ومن هنا قد يكون هذا املقياس أفضل من سابقيه ألنه يعطي وزنا للمؤسسات األكرب حجما، وكذلك يأخذ يف عني 

هناك جمموعة واسعة من املقاييس  باإلضافة إىل ما سبق .االعتبار نصيب مجيع املؤسسات العاملة يف هذه الصناعة
 املبينة يف اجلدول التايل:

 
 
 
 

                                      
،  2011، 2العدد ، 38 اجمّللد اإلدارية، العلوم ، دراسات،األردنية التجارية البنوك أداء في السوقية والحصة التركز أثر عزالدين مصطفى الكور، . 1

 .400ص 
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  ): أهم مقاييس تركيز السوق10الجدول رقم (  
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 الخاتمـة
أصبح موضوع التنافسية مهما بالنسبة للمصارف من أجل ضمان بقائها واستمرارها يف ظل البيئة املميزة للسوق 

، واليت توسعت قائمتها من خدمات املصريف انطالقا من تنوع اخلدمات واألنشطة املقدمة من طرف املصارف
 يف ظل توسع تقليدية، ميكن تقدميها من طرف مجيع املصارف إىل خدمات حديثة قائمة على عنصر االبتكار 

وثانيا من حتديات البيئة الداخلية واخلارجية احمليطة باملصرف خاصة يف ظل احتدام  شبكة االتصاالت واملعلومات،
املنافسة ودخول كيانات مالية أخرى غري مصرفية تتمتع بإمكانيات مالية كبرية مما جيعل هذا األخري مطالبة بالتوصل 

واحلصول على ميزات تنافسية، واليت ال ميكن احلصول التوصل إليها إال من خالل اختيار اإلسرتاتيجية التنافسية 
املناسبة ودراسة السوق املصريف مع إمكانية تتبع وضعية املؤسسة املصرفية من خالل جمموعة واسعة من املؤشرات 

 الكمية وغري الكمية اليت تعكس األداء ومتكن من معرفة والتنبؤ بالوضعية التنافسية املستقبلية 
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تمهيد 
اجلزائر كغريها من الدول تعرف منوا معتربا يف قطاعها اخلدمايت الذي أصبح حيتل الريادة مقارنة بالقطاعات 

 حبيث يظهر ذلك جليا من خالل املسامهة يف تكوين الناتج ؛االقتصادية التقليدية املتمثلة يف الصناعة والزراعة
 وقد جاء التطور نتيجة انتهاجها لسياسة التحرير يف جمال الوطين االمجايل و من خالل توفري فرص العمل.

اخلدمات التجارية وتيسري القيود التنظيمية للنمط الثالث يف إتفاقية اجلاتس ( التواجد التجاري يف اخلارج ) 
والسماح بدخول االستثمارات االجنبية املباشرة يف قطاع اخلدمات، سواء من حيث العدد أو من حيث القيمة 

املالية خاصة يف جمال االتصاالت و النقل واجملال املصريف، هذا األخري قد عرف توسعا يف سوقه بعد صدور أول 
 والذي أتاح دخول فروع بنوك ،90/10قانون يتضمن طياته التوجه حنو التحرير املايل ، وهو قانون النقد والقرض 

أجنبية للجزائر، وبالتايل فتح باب املنافسة على مصراعيه مابني البنوك التجارية العمومية والبنوك اخلاصة. 
سنحاول من خالل هذا الفصل عرض واقع جتارة اخلدمات يف اجلزائر والتعريج على أهم معامل التحرير املايل 

واملصريف يف اجلزائر و توضيح هيكل النظام املصريف اجلزائري وبعض مؤشرات أدائه اليت تعكس تنافسية مؤسساته 
خمتتما الفصل بدراسة تأثري التحرير املايل واملصريف على التنافسية بأبعادها الرئيسية لعينة من البنوك العمومية 

 واخلاصة الناشطة يف والية سطيف. 
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المبحث االول:  واقع تجارة الخدمات والتحرير المالي في الجزائر 
 حبيث اجتهت بعد االستقالل مباشرة إىل اتباع ؛عرفت اجلزائر تطورات خمتلفة من خالل جتارهبا التنموية املتالحقة

املنهج االشرتاكي، ولكن نتيجة تتابع االزمات واملرتبطة اساسا بالتذبذبات اليت مست اسعار البرتول، خاصة يف 
بداية الثمانينات من القرن املاضي، قامت اجلزائر مبجموعة من االصالحات، اليت كانت تتوجه باالساس حنو 

تنظيم السوق واإلنتقال اىل اقتصاد السوق،هذا األخري القائم على سياسة التحرير التجاري واملايل  والقائم على 
 قواعد املنافسة..

المطلب االول: مكانة قطاع الخدمات في االقتصاد الجزائري  
الفرع االول: دور قطاع الخدمات في تكوين الناتج الوطني االجمالي والتشغيل 

أن االحصائيات اخلاصة بتجارة اخلدمات  - مساهمة قطاع الخدمات تكوين في الناتج الوطني االجمالي:1
ضعفة يف اجلزائر، كما هو احلال يف العديد من البلدان النامية، بسبب تعقيد عملية مجع البيانات اليت تعود إىل 

 حبيث أنه للوهلة األوىل، يبدو أن ؛طبيعة التبادل، واألمناط املختلفة الواردة يف اإلتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات
 اليت متثل املتوسط ملعظم %60  مقارنة مع %30مسامهة اخلدمات يف الناتج احمللي االمجايل خمنفضة يف حدود 

 يف السنغال). أكثر من ذلك،  إخنفضت هذه املسامهة مع % 62 يف تونس واملغرب،  %56الدول النامية ( 
 وبقيت املسامهة االستثنائية من نصيب قطاع احملروقات ( 2005سنة %33 إىل 1995 سنة %49 من الوقت

النفط والغاز ). تعترب اخلدمات هي ثاين قطاع من حيث االمهية يف اإلقتصاد اجلزائري. وباستثناء قطاع احملروقات، 
تظهر االمهية النسبية للقطاعات االقتصادية الثالث يف  1 من الناتج احمللي االمجايل يف اجلزائر.%70فإ�ا ميثل 

 تشكيل الناتج الوطين االمجايل من خالل الشكل التايل:
 ): مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج الوطني االجمالي في الجزائر 09الجدول رقم (  
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Source : Handbook of statstics ( UNCTAD ); Available at the Internet Site: http://:www. The 
world Factbook.com [15/12/2017] 

 
                                                           

1. Olivier Cattaneo,  and Others, Trade Competiveness of Middle East and North Africa, the World Bank, 
Washington DC, 2010 , p163. 
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حبيث كانت  ؛2017 اىل 2000يظهر من خالل الشكل أعاله أن الناتج الوطين االمجايل تغريا خالل الفرتة 
 % 34.5 مث يليه قطاع اخلدمات بنسبة %56.7 من نصيب القطاع الصناعي بنسبة 2000املسامهة االكرب سنة 

، %40 اإىل حتسن يف نصيب قطاع اخلدمات لريتفع 2010 كما عرفت سنة، % 8.8وأخريا قطاع الزراعة بنسبة 
 2017 أما يف سنة، %8.6 واخريا قطاع الزراعة بنسبة %41.4يف حني تراجعت مسامهة القطاع الصناعي إىل 

يليه ، % 47.4 حبيث أصبح قطاع اخلدمات يساهم بـ ؛فقد حدث تغيري هيكلي يف تركيبة الناتج الوطين االمجايل
 .%13.3 وأخريا قطاع الزراعة بـ % 39.3 قطاع الصناعة بنسبة

إن هذا ، %75 يقدر يف املتوسط بـ 2017-2000عرف قطاع اخلدمات متوسط معدل منوا معتربا خالل الفرتة 
النمو يف قطاع اخلدمات يعود باالساس إىل التطور يف وسائل النقل مدعومة حبد ذاهتا بنمو احلركة التجارية والتوزيع 

والعائد بصفة كبرية إىل منو  حجم الواردات. باالضافة إىل توسع الدولة يف دعم إنشاء املؤسسات الصغرية 
   1.)، علما أن نصف املؤسسات اليت مت تأسيسها تنشط يف جمال اخلدماتSMEsواملتوسطة (

تشري االحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة واملناجم أن نسبة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت مت تأسيسها يف 
 أما نسبة املؤسسات يف قطاع الزراعة فمثلت بالتقريب)، مؤسسة 325698 ( %53.43قطاع اخلدمات بلغت 

 2أما باقي النسبة فتمثل قطاع الصناعة واحملروقات والطاقة وغريها. )، مؤسسة 6687 ( % 1.10
 حبيث ؛يعترب قطاع اخلدمات املصدر الرئيسي للعمالة يف اجلزائر- مساهمة قطاع الخدمات في التشغيل: 2

 2005.3-2000 ماليني شخص، ماميثل الثلثني من جمموع اليد العاملة الناشطة خالل الفرتة 06يشغل حوايل 
متبوعا ، % 59.1  أن قطاع اخلدمات يستحوذ على معظم اليد العاملة بنسبة2017حبيث تشري إحصائيات 

 إن تطور العمالة يف اجلزائر خالل الفرتة  4.%10.1 وأخريا قطاع الفالحة بنسبة  %30.8 بقطاع الصناعة بنسبة
   يظهر من اخلالل الشكل التايل:2000-2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 . Nassima Bouri, Small and Meduim Sized Entrprises in algeria: Source of integration and economic 
growth, Revue des études en développement et société , volume 4, Numéro 02, 2017,  p 8.  
2 Ministere de l’industrie et des Mines.bulletin d’information stistique de l’entreprise, N32, Algerie , 2018, 
p10. 
3 . Olivier Cattaneo,  and Others , op.cit, p 165. 
4 . European Traing Foundation, Algeria : Education, Training and Employment Development, Italy, 2018, p 
8. 
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   ): توزيع العمالة حسب القطاعات االقتصادية في الجزائر10الشكل رقم (   
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Source : http://www.statista.com/statistics/1178481/emloyment-in-algeria- by-sector   
17/06/2019] 
http:// www.ulandssekretariatet.dk/wp-content/uploads/2020/06/LMR-Algeria-2020-final-
version1.pdf 17/06/2020]. 
 

 يف سنة %60 إىل 2000 يف سنة %53من خالل الشكل أعاله يتبني أن هناك منوا يف قطاع اخلدمات من 
، أخريا  قطاع 2015 يف سنة %9 اىل 2000سنة  %13، أما القطاع الزراعي  فقط عرف تراجعا من 2015

 .2015 يف سنة % 31 اىل 2000 يف سنة %25الصناعة، فقد عرف منوا من 
 تتمركز العمالة بالنسبة قطاع اخلدمات يف اإلدارة العمومية والتعليم والصحة و قطاع 2016حسب إحصائيات 

متبوعة بقطاع البيع باجلملة  %32حبيث متثل يف القطاع اإلدارة العمومية نسبة  ؛البيع باجلملة واملطاعم والفندقة
 علما أن نسبة النساء العامالت يف قطاع االدارة العمومية والتعليم والصحة هو %15 بةبنس واملطاعم والفندقة

 1.%26وأخريا قطاع املالية والعقارات واخلدمات التجارية بنسبة  28%

، يشكل العنصر النسوي %37كما ميكن االشارة إىل أن نسبة التشغيل يف القطاع العمومي تبقى معتربة حبوايل 
وبالتايل فالدولة، املتمثلة يف القطاع العمومي، تبقى هي املوفر االساسي ملناصب العمل لعدة ، %57فيها حوايل 

سنوات مما أدى إىل تقييد املبادرات الفردية، وجعلت التشغيل يف القطاع اخلاص أقل جاذبية، ورغم جمهودات 
السلطات العليا يف إدماج السوق غري النظامي، إال أن إحصائيات املنظمة العاملية للعمل تشري اىل أن حوايل 

 2من الفئات العاملة يف اجلزائر تنشط يف السوق غري الرمسي. 37%
إن املعدالت العالية يف نسب التشغيل يف السوق غري الرمسي يف قطاع اخلدمات جيعل عدد كبري من الطبقة العاملة 

ال تتمتع حبق التأمني، وبالتايل فإن الدولة ال تستفيد من املبالغ الصخمة املقابلة للنمو يف شكل رسوم على 

                                                           
1 . Labour Market Report :Algeria-2020, Available at Electronic site: www.ulandssekretariatet.dk/wp-
content/uploads/2020/06/LMR-Algeria-2020-final-version1.pdf 17/06/2020] 
2 . European Traing Foundation, op.cit, p 8. 

http://www.statista.com/statistics/1178481/emloyment-in-algeria-
http://www.statista.com/statistics/1178481/emloyment-in-algeria-
http://www.statista.com/statistics/1178481/emloyment-in-algeria-
http://www.ulandssekretariatet.dk/wp-content/uploads/2020/06/LMR-Algeria-2020-final-version1.pdf%2017/06/2020
http://www.ulandssekretariatet.dk/wp-content/uploads/2020/06/LMR-Algeria-2020-final-version1.pdf%2017/06/2020
http://www.ulandssekretariatet.dk/wp-content/uploads/2020/06/LMR-Algeria-2020-final-version1.pdf
http://www.ulandssekretariatet.dk/wp-content/uploads/2020/06/LMR-Algeria-2020-final-version1.pdf
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الدخل،كما أن هذا املشكل ينعكس سلبا على جاذبية اإلستثمار. بينت دراسة أستقصائية قام هبا البنك الدويل 
من رجال األعمال واملستثمرين األجانب احملتملني يرون ان  %28وبرنامج االمم املتحدة االمنائي أن حوايل 

املنافسة غري العادلة يف السوق غري الرمسي هي أكرب عائق يف وجه االستثمار يف اجلزائر ، يليه بعد ذلك تكلفة 
 توزيع العمالة داخل القطاع اخلدمايت حسب االنشطة يكون كالتايل:أما  1.%29 القرض البالغة

الفرع الثاني :مساهمة قطاع الخدمات في التجارة الخارجية الجزائرية 
إن مسامهة قطاع اخلدمات يف التجارة اخلارجية ويف دعم القطاعات االقتصادية األخرى تبقى ضئيلة من حيث 

حجم املعامالت، كما أن بعض القطاعات ذات االمهية احليوية يف االقتصاد اجلزائري مغيبة بالكامل يف 
إحصائيات التجارة ( على سبيل املثال: البيع والتجارة بالتجزئة يف بيانات ميزان املدفوعات)، هذا اليعين أنه ال 
توجد معامالت جتارية، كما أن التجارة من خالل أسلوب التوريد الثالث اليت تظهر يف حساب رأس املال وال 

تظهر يف احلساب اجلاري، أضف اىل ذلك، أن هناك صعوبة يف تقيم حجم التجارة حسب امناط التوريد الثاين 
 ميكن توضيحها يف الشكل املوايل:  إن تطور حجم التجارة اخلارجية للخدمات يف اجلزائر2والرابع.

 ): تطور الصادرات والواردات الخدمية في الجزائر ( الوحدة: مليون دوالر )11الشكل رقم (  
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Source : UNCTAD, Handbook of statistics , Geneva, United Nations, 2018, p86. 
               UNCTAD, Handbook of statistics , Geneva, United Nations, 2016, p p:133-134.. 
 

 حبيث تشري املعطيات ؛من خالل الشكل اعاله يتبني أن هناك منو معترب يف حجم املعامالت التجارية يف اخلدمات
 مليون دوالر سنة 3261 إىل مايقارب 2000 مليون دوالر سنة 910االحصائية إىل منو يف حجم الصادرات من 

 2360 كما أن الواردات هي األخرى تزايدت من ، سنة17 خالل  مرة 2.6أي مبعدل منو يقدر بـحوايل  2017
 مرة،  هذ األخريا ينعكس 3.91أي بأكثر من  2017 مليون دوالر سنة 11599 اىل 2000مليون دوالر سنة 

 .2017-2000على ميزان اخلدمات الذي كان بقيمة سالبة طيلة الفرتة 
 

                                                           
1 .Olivier Cattaneo, and Others, op.cit, p168. 
2 . Olivier Cattaneo and orhers, idem , p 171 
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 ميكن تقدمي إحصائيات لبعض اخلدمات تبعا المناط التقدمي الواردة يف اتفاقية اجلاتس كااليت: 

 هناك أشكال عديدة لنمط االسلوب الثاين يف توريد - االستهالك الداخلي وفي الخارج للخدمات:1
اخلدمات " االستهاك يف اخلارج "، تأيت يف مقدمتها السياحة العالجية، و الدراسة يف اخلارج، يف فرنسا على سبيل 

 من جمموع الطلبة، يتوزعون بنسب خمتلفة مابني املدارس الكربى بـ %16املثال، متثل نسبة الطلبة األجانب 

  1 ).%4 ومدارس إدارة االعمال بـ، %15.2  مبا يف ذلك مدارس تكوين املهندسني بـ (15.3%

 حبيث قدر عدد الطلبة اجلزائرين خالل الفرتة: ؛تعترب فرنسا الوجهة االساسية للطلبة اجلزائريني للدراسة يف اخلارج 
 طالب. أما الوجهات األخرى 39855 طالب حمتال املرتبة الثانية بعد املغرب بـ 30521 بـ  2012-2017

للطلبة اجلزائريني فكانت كالتايل: 
 ): الوجهات االساسية للطلبة الجزائريين 12الشكل رقم (
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Source : Campus France, Chiffres clés, top 20 des pays d’origine des étudiants  
internationaux, p 59. available on the web site http://  www.campusfrance.org   

 

 
مث تليها  %77.6 من خالل الشكل أعاله نالحظ أن فرنسا هي الوجهة االساسية ملعظم الطلبة اجلزائريني بنسبة 

مث  أخريا كل من االمارات العربية املتحدة وماليزيا ، % 2.3 كل من كندا و اململكة العربية السعودية بـ
أما فيما تتوزع النسبة الباقية بني خمتلف دول العامل بنسب ضئيلة يف كل دولة. ،  %1.7 و % 1.8بنسبيت:

                                                           
1 .Nicolas charles, Cecile Holly, Etudiants etrangers  et marche du travail : une comparaison Allemagne, 
France, Royaume-Uni, Commisariat general a la strategie et a la prospective, Ministere de l’enseignement 
superieur  et de la recherche et Compus France , France, 2013, p 27. 
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بالنسبة للتحويالت املالية من اجلزائر إىل اخلارج قصد الدراسة فهي غري دقيقة ، على اعتبار أن معظم هذه 
التحويالت ال تتم عن طريق البنوك. 

إن إحصائيات السياحة العالجية فهي االخرى قليلة جدا، فحسب إحصائيات الصندوق الوطين للضمان 
 1541 مليار دينار جزائري  للعالج يف اخلارج واخلاصة بـ 1.8االجتماعي لالجراء، فقد مت صرف مايقارب 

 مليار دينار لصاحل 10.4، مع العلم أنه يف منتصف التسعينات مت حتويل ما يقارب 2000مريض وذلك يف سنة 
 مريض، باألخص ممن يعانون من املشاكل القلبية وأمراض السرطان، كما ميكن اإلشارة اىل أن معظم 4639

 إتفاقية  بني االردن و الصندوق 18مت توقيع   2001املرضى مت حتويلهم اىل مستشفيات فرنسية، علما أنه �اية 
     CNAS(.1الوطين للضمان االجتماعي لالجراء (

املالية إىل البلدان النامية،  قدرت التحويالت: االنتقال المؤقت لالشخاص لتقديم الخدمات في الخارج -2
 مليار 206.3واليت تشمل التحويالت من املهاجرين الدائمني واملؤقتني يف مجيع القطاعات االقتصادية، حوايل 

 من إمجايل مساعدات التنمية اخلارجية. بنغالديش % 40 أو ما ميثل أكثر من 2006دوالر أمريكي  سنة 
وليسوتو، كنموذج لكثري من البلدان املنخفضة الدخل، شكلت التحويالت املالية فيها نسبة كبرية من حجم 

، كما مت تسجيل مايقارب 2001من إمجايل الناتج احمللي سنة 27 %  حبيث مثلت حوايل ؛تدفقات رأس املال
 من طرف املغاربة واملصريني يف اخلارج، واليت تعترب أكرب مصدر 2002 مليار يورو، و اليت مت حتويلها سنة 2.9

 2للنقد األجنيب لكال البلدين.
حبيث مثلت  ؛أما التسجيالت الرمسية حلجم التحويالت املالية اىل اجلزائر فتعترب هي األقل مقارنة بالدول االخرى

 مليار دوالر مقارنة مبنطقة الشرق االوسط 2 من الناتج الوطين االمجايل، وبلغت %1 حوايل 2010يف سنة 
من الناتج الوطين االمجايل، غري أن الواقع  %3.1 ) اليت بلغت يف املتوسط حوايل MENAومشال افريقيا (  

 حبيث تقدر بعض ؛العملي يشري اىل أن حجم التحويالت املالية يف السوق املوازي ( غري الرمسي ) هو أكرب بكثري
 3من التحويالت تتم بطريقة غري رمسية. %90االحصائيات إىل أن أكثر من  

 ميكن توضيحها من 2017-2000هناك تفاوت يف حجم التحويالت املالية املتجهة حنو اجلزائر خالل الفرتة:
خالل الشكل التايل: 

 
 

 
                                                           

1 . Human Development Sector (MNSHD), Middle East and North Africa, Democratic and Popular of Algeria, 
Public Expenditure Review of the Social Sector, Report n°22591, World Bank, 2002, p38. 
2 . Joy Abrenica and Others , Trade in services and poverty reduction, Combridge university press. New York, 
2009,p255. 
3.Margolis David, Miotti Luis, Mouhoud El Mouhoub, Oudinet Joel, To have or Have not,:Migration, 
Remittances, Poverty, Discussion Paper , N°7747, Institute of Labor Economics, 2013,p 03. 



 الفصل الثالث: أثار التحرير المالي على تنافسية المصارف الجزائرية

 

 
 

168 

 ): تطور حجم التحويالت المالية القادمة نحو الجزائر  13الشكل رقم ( 
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Source :http:// :www.data.worldBank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD [18/18/2019] 
 

تشمل التحويالت املالية عموما التحويالت اخلاصة بالعمال (أجر التقاعد و تعويضات العمالء)، علما أنه خالل 
 2.5 مليار دوالر إىل 0.8حبيث إنتقلت من  ؛تطور حجم التحويالت املالية بثالث مرات 2004-2000:سنيت 

  دولة اليت هلا أكرب التحويالت املالية.20مليار دوالر، وهذا ماجعل اجلزائر تقرتب من قائمة 
 خالل العقود الثالث املاضية تغريت طبيعة - تطور االستثمارات االجنبية المباشرة في قطاع الخدمات:3

االستثمارات االجنبية املباشرة وحتولت باجتاه القطاع اخلدمايت، حيث أنه يف بداية السبعينات مل ميثل قطاع 
اخلدمات إال ربع االستثمار االجنيب املباشر يف العامل و يف بداية التسعينات مل تتعدى مسامهته النصف، أما يف 

 ترليون دوالر 4 أي مبا يعادل حبوايل %60 تطورت حصة االستثمارات االجنبية املباشرة لتبلغ حوايل 2002سنة 
أما ، % 6 إىل %9و خالل نفس الفرتة تراجعت حصة القطاع األويل من االستثمارات االجنبية املباشرة من 

إمكانية االستثمار االجنيب املباشر يف  إن  1.% 32 اىل % 42خبصوص التصنيع فقد تراجعت حصته بأكرب من 
اجلزائر متاحة بشكل كبري باستثناء بعض القطاعات ذات الطبيعة اخلاصة شريطة أن يتوافق مع التشريعات و 

 مل يكن االستثمار 1990القوانني اليت تنظم االنشطة، وأن يتم االخطار املسبق للسلطات علما أنه قبل سنة 
مرخصا إال يف جمال استخراج النفط والغاز وبعد ذلك مت فتح جمال االستثمار يف معظم القطاعات االقتصادية. يف 

 قامت احلكومة بتعديل قانون االستثمار الذي يسمح بتوفري قدر أكرب من احلرية للمستثمر، واملساواة 1993سنة 
وعدم التحيز يف املعاملة جلميع املستثمرين يف املشاريع املشرتكة، واالستثمار يف احملافظ املالية، كما مت عصرنة 

 الذي يقدم املباديء االساسية حلرية االستثمار مبا يف ذلك الدولة االوىل 2001وحتديث هذا القانون يف سنة 

                                                           
1 .UNCTAD , International Investment Agreements in Services, United Nation, New York, 2005, p 
5. 
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 وميكن متبابعة تطور حجم االستثمارات االجنبية املباشرة حسب 1)، و مبدأ املعاملة الوطنية.MFNبالرعاية (
الوكالة الوطنية لتنمية االستثمار من خالل اجلدول التايل: 

 2017-2002 ): التوزيع القطاعي الستثمارات االجنبية المباشرة خالل الفترة 11الجدول رقم ( 
 

 الخدمات الصناعة  البناء والتشييد الزراعة 
 188 558 142 13 عدد المشاريع

 381193 2050277 82593 5768 القيمة المالية

 45601 81413 23928 641 العمالة
 

Source : http://:www.ANDI.dz [ 23/06/2018] 
 

 من خالل اجلدول أعاله يتبني أن احلصة األكرب ملشاريع االستثمارات االجنبية املباشرة كانت يف حوزة القطاع 
   والبناء بـ  مث قطاعي التشييد،% 20.86. متبوعا بقطاع اخلدمات حبصة تقدر بـ، % 61.93 الصناعي بنسبة

. %1.44 و أخريا قطاع الزراعة بـ، % 15.76
 81.36- أما فيما خيص القيمة املالية لالستثمارات ، إستفادت الصناعة من احلجم االكرب لالستثمارات بنسبة 

 بـ والزراعة، % 3.27 بـ وأخريا كل من قطاعي : التشييد والبناء %15.12 متبوعا بقطاع اخلدمات بنسبة  %
0.25 % . 

 %53.7- أما من حيث مسامهة هذه املشاريع يف توفري مناصب الشغل فتبقى الصناعة دائما يف املقدمة بنسبة 
. و %0.4 و الزراعة بـ %15.78 وأخريا كل من قطاعي: التشييد والبناء بـ، %30  بقطاع اخلدمات بنسبةمتبوعة 

ميكن توضيح توزيع االستثمارات االجنبية املباشرة يف القطاع اخلدمايت من خالل اجلدول التايل: 
 

 2017-2002في قطاع الخدمات خالل الفترة   ): التوزيع القطاعي الستثمارات االجنبية المباشرة12الجدول رقم ( 
خدمات اخرى االتصاالت السياحة النقل الصحة  

 136 01 19 26 06عدد المشاريع 

 130980 89441 128234 18966 13572القيمة المالية 

 13842 1500 7656 2407 2196العمالة 
Source : http://:www.ANDI.dz [ 23/06/2018] 

 
معظم املشاريع املعلن عنها يف قطاع اخلدمات ( بالرتكيز على القطاعات من خالل اجلدول أعاله يتبني أن 

 وأخريا كال من % 35.54 متبوعا بقطاع السياحة بنسبة %50الرئيسية) كانت مرتكزة يف قطاع النقل بنسبة 
على الرتتيب.   %1.9 و %11.54 قطاع الصحة واالتصاالت بنسبيت:

                                                           
1 . Alexander Böhmer, Kenneth Davies,  Investment Climate and Regulation of International Investment in 
MENA Countries, MENA-OECD Investment Programme, 2005, p21. 

http://:www.ANDI.dz
http://:www.ANDI.dz
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 متبوعا بقطاع %51.25أما فيما خيص القيمة املالية للمشاريع فكانت احلصة األكرب يف صاحل قطاع السياحة بـ 
على الرتتيب   %5.42 و %7.58 النقل والصحة بنسبيت: وأخريا كل من قطاعي %35.74االتصاالت بنسبة 

ّ◌ من مناصب %55.64أما من حيث املسامهة يف توفري مناصب الشغل فقد سامهت املشاريع السياحية يف توفري 
 و %16وأخريا كل من قطاعي الصحة واالتصاالت بنسبيت:  %17.5متبوعا بقطاع النقل بنسبة الشغل يف القطاع 

 على الرتتيب. 10.9%
إن تركز معظم املشاريع يف قطاعي النقل والسياحة سواء من حيث عدد املشاريع او القيمة املالية يعود باالساس 

إىل مايلي: 
إن الرتكيز على مشاريع النقل مرتبط  عموما بأمهيته يف حتقيق التنمية االقتصادية من خالل ربط أ- قطاع النقل:

 1مناطق االنتاج مبناطق االستهالك ويف تأمني إنتقال االفراد ونقل املواد اخلام والبضائع من مناطق االستثمار واليها.

إىل تراكم كبري ملخلفات صيانة  2001-1991كما أدى توقف االستثمار يف البنية التحتية يف اجلزائر بني عامي 
البنية التحتية وحتسينها، كما تشكل يف الوقت نفسه البيئة الصحراوية للبالد  حتديا دائما لتطويره، ومن أجل 

معاجلة هذه املشاكل جعلت احلكومة النقل كأولوية كجزء من برناجمها االستثماري العام مع األخذ بعني اإلعتبار 
تركز السكان، الذي ميثل اجلزء االكرب من النشاط االقتصادي، على طول الساحل الشمايل، باالضافة اىل 

 إىل ذلك، أمهية خطوط أضفاالتصال بعيد مدى للطرق على كل من احملور الشرقي الغريب والشمايل اجلنويب، 
 2.نقل اليت تربط صناعة النفط والغاز اجلزائري بأوربا

سهل املشرع اجلزائري للمتعاملني االقتصاديني يف احلصول على وعاء عقاري سياحي، ب- قطاع للسياحة: 
 كما مت إعطاء اجلزائر المتيازات جبائية معتربة، مبا يف 3وحتديده آلليات إستغالله واملتمثلة يف عقد االمتياز والتنازل.

 من خالل اخضاع الضريبة على أرباح الشركات يف القطاع 2009ذلك ما جاء به قانون املالية التكميلي لسنة 
، وإلغاء الرسم على النشاط املهين هلذه الفئة للمبالغ احملصلة للعملة الصعبة وإخضاع 25% بدال من %19السياحي ملعدل 

، واالعفاء من حقوق التسجيل عند تأسيس هذه %7هذه الفئة من الشركات للمعدل املنخفض يف الرسم على القيمة املضافة 
 4.الشركات او رفع رأمساهلا ومعدل منخفض للرسوم اجلمركية

 

                                                           
، 2017، 06 ، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العددواقع أفاق قطاع النقل في الجزائر ودوره في التنمية االقتصادية مسري بوختالة واخرون، . 1

 .50 ص
2 .Algeria-Investment potential assessement, Available on the website :  

http : // www.pwc.com.gx/en/transportation-logistics/publications/africa-infrastructure-

investment/assets/algeria.pdf[ 18/08/2020] 
 .131 ، ص2016اجلزء االول،  ،30 العدد ،1 ، حوليات جامعة اجلزائرآليات إستغالل العقار السياحي الموجه لالستثماركحيل حياة، .  3
 .202 ص، 2013 ،03، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، واقع االستثمارالسياحي- دراسة مقارنة بين الجزائر وتونستريكي العريب.  4

http://www.pwc.com.gx/en/transportation-logistics/publications/africa-infrastructure-investment/assets/algeria.pdf
http://www.pwc.com.gx/en/transportation-logistics/publications/africa-infrastructure-investment/assets/algeria.pdf
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 المطلب الثاني: تحرير تجارة الخدمات في إطار المتعدد االطراف واالقليمي
الفرع االول: موقف الجزائر من منظمة التجارة العالمية واالتفاقيات التجارية االقليمية 

 يف االتفاقية العامة للتجارة والتعريفات اجلمركية " اجلات"، كما 1964تعترب اجلزائر من الدول املالحظة منذ سنة 
حتظى اجلزائر بدعم اجملموعة األوربية والواليات املتحدة األمريكية، وهو ما ميكن أن يدعم املوقف التفاوضي 

اجلزائري يف مفاوضات عرفت تباطئ كبري منذ إيداع أول طلب هلا لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة يف سنة 
 مع تقدمي أول مسودة جتارية، ليتم بعد سنتني الدخول يف مفاوضات متعددة 1996 مث يف سنة 1987

 سؤاال من قبل خرباء الفوج املكلفون مبتابعة انضمام 1200 تلقت اجلزائر ما يزيد عن 2001 ويف سنة 1األطراف.
 من حجم املبادالت % 65 دولة أغلبها عضو يف االحتاد األوريب الذي يسيطر على 40اجلزائر ومن قبل حوايل 

  2اخلارجية اجلزائرية. 
 دويلال حتكيمال تشريعات تبين خالل من اإلقليمي والتكامل السوق حترير حنو متقدمة خطوات اجلزائر خطت

 العربية احلرة التجارة اتفاقية أيًضا وتسمى) PAFTA (العربية احلرة التجارة منطقة يف عضو اجلزائر، وتعترب ليرباليةا
 داخل بالواردات يسمى ما على مفروضة استرياد رسوم توجد ال االتفاقية هذه مبوجبو  ،)GAFTA (الكربى
 العديد إىل باإلضافة (السودانو املغرب ،ليبيا ،تونس ،مصر اليت تضم الدول التالية: اإلقليمية االقتصادية اجملموعة

 من %40 بنسبة حمتوى هناك يكون أن جيبف املنشأ قواعد، أما فيما خيص )األفريقية غري األخرى البلدان من
 ،2002 أفريل يف واجلزائر األورويب االحتاد بني الشراكة إتفاقية على التوقيع مت ولقد .احلرة التجارة منطقة داخل
 دخلت ، وقدالتجارة ذلك يف مبا اجملاالت مجيع يف واجلزائر األورويب االحتاد بني للعالقة إطارًا االتفاق هذا وحيدد
، 2017 مارس يف املشرتكة الشراكة أولويات واجلزائر األورويب االحتاد ، وقد إعتمد2005 سبتمرب يف التنفيذ حيز
 يف الشراكة أولويات تركز حبيث ؛التعاون وتعزيز السياسية للمشاركة متجدًدا إطارًا الشراكة أولويات وضعت وقد

 ذلك يف مبا اجملاالت من متنوعة جمموعة على 2020 عام حىت واجلزائر األورويب االحتاد بني العالقات سياق
 3.املستدامة والتنمية والبيئة والطاقة املوحدة األوروبية السوق إىل والوصول التجارة

بني  التجارة فإن ذلك ومع. وتونس واملغرب وموريتانيا ليبيا  كل من:جانب إىل العريب املغرب من جزء اجلزائرإن 
 وبقية إفريقيا ومشال األوسط الشرق بقية مع والتجارة البينية التبادالت حيث من منخفضة العريب املغرب بلدان
 اتفاقية توجد ال ، علما أنهأخرى دولة 21 مع ثنائية جتارية إتفاقيات اجلزائر وقعت فقد ذلك على عالوة. العامل
للتجارة ) TIFA( اتفاقية  علىالبلدان وقع 2001 عام ولكن واجلزائر، املتحدة الواليات بني ثنائية حرة جتارة

                                                           
جامعة حممد خيضر،  ،8العدد ، جملة العلوم اإلنسانية، آفاق انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةزغيب شهرزاد، عيساوي ليلى،  . 1

 .11 ص ،2003بسكرة، 
، 2، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، عآثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل والتشاؤم. عياش قويدر، إبراهيم عبد اهللا،  2

 .61 ص ،2005جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،
3 . Labour Market Report :Algeria-2020, available on site: www.ulandssekretariatet.dk[ 18/10/2019] 

http://www.ulandssekretariatet.dk/
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 احلرة للتجارة األوروبية الرابطة  كما وقعتأيضا،. واالستثمار التجارة قضايا ملناقشة منصة خلقت اليت واالستثمار
)EFTA (:ذلك  على عالوة، اجلزائر مع حرة جتارة اتفاقية - وسويسرا والنرويج وليختنشتاين أيسلندا واليت تضم

باالضافة اىل ماسبق هناك جمموعة من االتفاقيات التجارية  1.األفريقي واالحتاد العربية الدول جامعة يف عضو فإ�ا
األخرى ميكن توضيحها من خالل اجلدول املوايل: 

 ): بعض االتفاقيات التجارية الموقعة من طرف الجمهورية الجزائرية 13الجدول رقم ( 

 تاريخ التوقيع نوع االتفاقية االتفاقية
تاريخ دخولها حيز 

 التنفيذ
اخطار منظمة 
 التجارة العالمية

المجتمع االقتصادي 
 )AECاالفريقي (

اقليمية/اتفاقية جتارة حرة عديدة 
 1991 جوان 3 االطراف

 
 ال

اتحاد المغرب العربي 
) AMU(  

اقليمية/اتفاقية جتارة حرة عديدة 
 1989 فيفري17االطراف 

 
 ال

 1976 جويلية 01 1976 افريل 26اتفاقيات جتارة حرة ثنائية  الجزائر- االتحاداالوربي
 نعم

اتفاقية انظمام اىل االحتاد اجلمركي االتحاد االوربي- الجزائر 
 نعم 1986 جانفي 01 1986 جوان 26

اتفاقية النظام العالمي 
لالفضليات التجارية بين 

الدول النامية 

اقليمية/اتفاقية جتارة حرة عديدة 
 1989 افريل 19 1988 افريل 13االطراف 

 
 نعم

االقتصادي  المجلس
واالجتماعي لمنطقة التجارة 

الحرة العربية 
)PAFTA (  

اقليمية/اتفاقية جتارة حرة عديدة 
 االطراف

 
 2008 ديسمرب 31

 
 نعم 2009 جانفي 01

االتحاد االوربي- 
الجزائر 

 نعم 2005 سبتمرب 2002 اتفاقيات جتارة حرة ثنائية

  http://: wits.worldbank.org[  15/04/2018  ]باالعتماد على املوقع االلكرتوين:المصدر: 
 
 

                                                           
1. Labour Market Report :Algeria-2020, available on site: www.ulandssekretariatet.dk [ 18/10/2019   ] 
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 نموذجا األورومتوسطية الشراكة اتفاق إطار في الخدمات تجارة تحرير الفرع الثاني: 
يف إطار  ان االطار القانوين للعالقات التجارية بني االحتاد االوريب ومعظم الشركاء التجاريني لضفيت البحر املتوسط

 ). EMAAs (مستمرة يف إطار إتفاقيات الشراكة االورمتوسطية سياسة اجلوار االوربية
معظم هذه االتفاقيات الثنائية مت توقيعها بني دول احملاذية لضفيت البحر املتوسط يف �اية التسعينات يف سياق 

 2010 بداية تدرجيية لتأسيس منطقة جتارة حرة حبلول سنة 1995عملية برشلونة، وقد كان إعالن برشلونة سنة 
 حبيث تغطي معظم العمليات التجارية مع مراعاة االلتزمات املرتبطة بالعالقة مع منظمة التجارة العاملية". علما ؛"

أن منطقة التجارة احلرة االورمتوسطية كان جيب أن تتحقق من خالل إبرام إتفاقيات ثنائية بني االحتاد االوريب 
والشركاء املتوسطيني، كما أن إتفاقيات التجارة احلرة املتضمنة يف اتفاقيات الشراكة االورمتوسطية كان عليها أن 

تغطي  خمتلف العوائق اجلمركية وغري اجلمركية يف جتارة املنتجات املصنعة وكذا التحرير التدرجيي للمنتوجات الزراعية 
  1واخلدمات مع مراعات املفاوضات التجارية متعددة االطراف.

وميكن متابعة سريان االتفاقيات التجارية بني االحتاد االوريب وبلدان املتوسط من خالل اجلدول التايل: 
  ) االتفاقيات التجارية بين االتحاد االوربي وبلدان المتوسطي 14الجدول رقم: ( 

الدخول الرسمي لحيز االتفاق تاريخ توقيع االتفاقية الدول 
 1997ديسمرب  1995جويلية تونس 

 2000جوان  1995نوفمرب اسرائيل 
 2000مارس  1996فيفري المغرب 
 2002ماي  1997نوفمرب االردن 
 2004جوان  2001جوان مصر 

 2005سبتمرب  2002افريل الجزائر 
 2006افريل  2002جوان لبنان 

 2007 2005فلسطين 
Source:  Uri Dadush and Yana Myachenkova, Assessing the European Union’s North 
Africa Trade Agreements, Policy Contribution, Issue n˚22, November 2018, p4. 

 
 
 
 

                                                           
1 . Guillaume Van der Loo, Mapping out the Scope and Contents of the DCFTAs with Tunisia and 
Morocco, European Institute of the Mediterranean ( IEmed), euromesco series, 2016, p 9 
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 سبل لبحث عمل جمموعة مت انشاء مفاوضات تحرير تجارة الخدمات في السياق االورمتوسطي نموذجا: -
 تنفيذاوذلك  ،أخرى جهة من اخلدمات  قطاع حترير سبل لدراسة عمل وجمموعة جهة من املنشأ قواعد موائمة

ماي  29 يوم بروكسل يف عقد والذي املتوسطية الدول جتارة لوزراء األول االجتماع عن الصادرة للتوصيات
 حول اآلراء لتبادل اخلدمات يف التجارة عمل جمموعة إطار يف االجتماعات من عدد عقد حيث مت ؛2004

 على االتفاق مت ومتطلبات حترير قطاع اخلدمات واالتفاق على برنامج عمل يف هذا الشـأن، كما احتياجات
 والتحديات العاملية التجارة منظمة إطار يف املفاوضات موقف يف والنظر لبحثها بالتفصيل خدمية قطاعات حتديد

 والسياحة واالتصاالت النقل قطاعات حول اجتماعات عقد مت و املفاوضات بشأ�ا، يف الدول تواجهها اليت
 إطاري بروتوكول مبسودة 2004 مارس يف األوروبية املفوضية سكرتارية تقدمت الصدد هذا ويف .املالية واخلدمات

 مبادئ مع بنوده بتوافق املقرتح الربوتوكول هذا متيز وقد ،األورومتوسطية الدول بني اخلدمات يف التجارة لتحرير
 ميكن حبيث ؛ملزم  غريأنه كما .العاملية التجارة منظمة إطار يف اخلدمات يف للتجارة العامة االتفاقية وأهداف
 االجتماعات من عدد عقد مت وقد ذلك، على التفاوض أطراف الدولإتفقت  إذا، املفاوضات يف عليه االعتماد
 عقد اجتماع يف إطاري بروتوكول من النهائية النسخة على  التصديق مت أن إىل عليها والتعليق املسودة ملناقشة

 2004.1ة جويل يف بإسطنبول
 2بعد ذلك، مت انعقاد جمموعة من االجتماعات الرمسية وغري الرمسية كم يلي:

 من وفد حبضور وذلك بالقاهرة، والصناعة التجارة وزير مبكتب 2006 فيفري 2 يوم رمسي غري اجتماع عقد 
 بني التأسيس وحق اخلدمات يف التجارة حترير مبفاوضات اخلاص الربوتوكول ومناقشة لعرض املفوضية األوروبية

  ؛الدول األورومتوسطية
 واملغرب ومصر األورويب االحتاد من كل قام وقد ، 2006 مارس 24 مبراكش يوم الوزاري االجتماع عقد 

  ؛رمسية  بصورة التأسيس وحق اخلدمات يف التجارة مفاوضات بدء بإعالن واألردن ولبنان الفلسطينية والسلطة
 مبقر املفوضية  2006جويلية 5 يوم األورومتوسطية فقد مت عقده للمفاوضات االول الرمسي عقد االجتماع 

وحق  اخلدمات حترير مبفاوضات اخلاصة العامة واألحكام املوضوعات ملناقشة وذلك بربوكسل األوروبية
كل من: مصر ،تونس، املغرب ، لبنان  االجتماع هذا يف شارك وقد األورومتوسطية، الدول بني التأسيس
  ؛واالردن

  عقد االجتماع الثاين ملفاوضات حترير التجارة يف اخلدمات وحق التأسيس بني الدول االورمتوسطية خالل
 يف شاركت اليت الدول االجتماع هذا يف شارك  مبقر املفوضية االروربية بربوكسل2007 مارس 30-29يومي: 

 العامة واألحكام املوضوعات مناقشة باستكمال االجتماع هذا خالل الدول قامت االجتماع األول، وقد

                                                           
 47، صمرجع سابق وصاف عتيقة، . 1
 48 ، صالمرجع نفسه.  2
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 وكذا التأسيس حبق اخلاص اجلزء إضافة بعد خاصة الربوتوكول، حول والتحفظات تبادل اآلراء وكذا للربوتوكول
 ؛اجلديدة املواد بعض
 من  تتمكن مل األوروبية املفوضية أن إال 2007جوان  28- 27 يومي للمفاوضات الثالث االجتماع عقد

اعداد نص معدل من الربوتوكول املقرتح لتحرير جتارة اخلدمات وحق التأسيس نظرا لتلقيها تعليقات الدول 
   ؛احملدد املوعد يف تعليقاهتا أرسلت اليت مصر ) باستثناء2007املتوسطية بعد املوعد احملدد ( �اية افريل 

 ملحق  ليكون واملرئية السمعية واخلدمات الثقايف اجملال يف بالتعاون خاص مقرتح بطرح األورويب االحتاد قام
 إعرتضت وقد الثقايف، التنوع وتشجيع حبماية معاهدة " اليونسكو" اخلاصة إىل امللحق ويستند للربوتوكول

املتوسطية على هذا املقرتح وأكدت مصر على ان نطاق التفاوض يشمل فقط التجارة يف اخلدمات  الدول
وحق التأسيس وليس التنوع الثقايف، كما اشارت مصر إىل ان صياغة نص يتعلق بالتعاون يف قطاع اخلدمات 

 ؛السمعية واملرئية يتعارض مع إصرار االحتاد االوريب على إستثناء هذا القطاع من نطاق الربوتكول
  بربوكسل، وقد مت خالله تعميم نسخة 2007 سبتمرب 18-17مت عقد االجتماع الرابع للمفاوضات يومي 

معدلة من الربوتكول حيث مت تعديل بعض املواد، كما قامت مصر بتقدمي مقرتح بشأن االنتقال املؤقت 
 لالشخاص الطبيعيني وقد مت مناقشته خالل االجتماع.

 مفاوضات ثنائية بني املغرب، مصر، تونس من أجل التوسع يف حترير جتارة اخلدمات كما كان 2008يف سنة 
يتوقع منهم، إال أن هذه املفاوضات مل تكلل بالنجاح لعدم امكانية وقوع االتفاق بني االحتاد االوريب وشركائهم 

حبيث أن دول االحتاد االوريب كان لديهم ميزة نسبية يف إاتفاقية اجلاتس  ؛املتوسطيني يف امكانية النفاذ لالسواق
 )، واالسلوب الثالث ( التواجد التجاري يف اخلارج  اخلدمات عرب احلدودتقدميمن خالل أسلوب التوريد األول (

)، يف حني أن الشركاء املتوسطيني تركزت معظم اهتماماهتم على أسلوب التوريد الثاين ( االستهالك يف اخلارج)، 
واالسلوب الرابع ( االنتقال املؤقت لالشخاص الطبيعني). ومع ذلك فإنه يبدو أنه من  املستحيل الوصول إىل 
إتفاق، واملفاوضات كان جيب ان تتوقف يف انتظار إطالقها جمددا، علما أن كل من املغرب واالردن وتونس مت 
االتفاق فيما بينهم على مواصلة عملية حترير جتارة اخلدمات والتاسيس يف إطار مفاوضات منطقة التجارة احلرة 

 DCFTA." 1العميقة والشاملة " 
تتشكل اتفاقية الشراكة املوقعة بني ب- موقف الجزائر من تحرير تجارة الخدمات في السياق االورمتوسطي: 

 مادة موزعة على ثالث جوانب أساسية: اجلانب السياسي واالمين، مث اجلانب 110اجلزائر واالحتاد االوريب على 
االقتصادي واملايل، وأخريا اجلانب االجتماعي واالنساين، ولتسهيل إقامة منطقة التبادل احلر بني اجلزائر واالحتاد 

 سنة كحد أقصى 12االوريب تقرر حرية انتقال السلع، ذلك باقامة منطقة حرة للتبادل من خالل فرتة انتقالية ملدة 
 2020من تاريخ دخول االتفاق حيز التنفيذ، ولكن بطلب من اجلزائرمت تأجيل انشاء منطقة تبادل حر إىل سنة 

                                                           
1 . Guillaume Van der Loo, op.cit, p14. 
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 للتجارة العاملية املنظمة إىل بعد تنضم مل اجلزائر أن أما فيما خيص جتارة اخلدمات و مبا . 20171بدال من سنة 
 من االستفادة من اجلزائر بتمكني األورويب االحتاد مبوجبها يلتزم صيغة انتقالية على ينص إتفاق الشراكة فإن

من  األورويب االحتاد بتمكني اجلزائر التزام مقابل اجلاتس إطار إتفاقية يف بالتحرير اخلاصة االحتاد األورويب التزامات
رعاية، وبعد انضمام اجلزائر إىل املنظمة سوف يتم التفاوض جمددا حول اتفاق  األكثر الدولة مبدأ من االستفادة

 اخلدمات اجلزائر لشركات متنح اندماج وحترير املبادالت اخلاصة باخلدمات بصورة متبادلة وفق اتفاقية اجلاتس حبيث
 الشراكة اتفاق دخول تاريخ من ابتداء لشركاهتا اليت متنحها تلك عن تقل ال معاملة إقليمها على املؤسسة األوروبية

 إقليمها نظاما على املؤسسة اجلزائرية والشركات ملمويل اخلدمات األورويب الطرف مينح املقابل ويف التنفيذ، حيز
 للنقل الدولية اخلدمات ألداء البحرية الشركات متارسها النشاطات اليت إطار ويف البحري النقل خيص وفيما مماثال،

 يف إقليمه على األخر الطرف شركات من فروع أو فروع مستقلة واستغالل طرف بانشاء كل يرخص البحري،
 أن شأ�ا من اليت التدابري اختاذ عن الطرفان وميتنع أو فروعه، لشركاته مينحها اليت تلك عن رعاية تقل ال ظروف
 الدخول ملبدأ الفعلي بالتطبيق الطرفان يلتزم كما تقييدا، إنشاء الشركات اخلدمية  أو استغالهلا أكثر شروط جتعل
 2جتاري. أساس على الدولية والتجارة للسوق احلر

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                           
، اطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه ل م د، انعكاسات الشراكة االور-جزائرية على الميزان التجاري الجزائريملوك عثمان،  . 1

 .89 ص ،2017  شعبة العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومالية، جامعة امحد دراية، ادرار،غري منشورة،
 .244-243، ص ص:مرجع سابقوصاف عتيقة،  . . 2
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المطلب الثالث: التحرير المالي و المصرفي المحلي في الجزائر ومؤشراته 
في الجزائر الفرع االول: إجراءات التحرير المالي 

قامت السلطات النقدية اجلزائرية بتبين سياسات تدرجيية يف حماولة حترير كل من معدالت الفائدة والسقوف 
و ليس على سبيل على سبيل املثال االئتمانية، واالحتياطات، واالنطالق يف عمليات اخلصصة، واليت ميكن ذكرها 

احلصر كالتايل: 
يف حني ، 1990 حترير معدالت الفائدة على الودائع املصرفية يف ماي مت- تحرير معدالت الفائدة و القروض: 1

سنويا، لذلك بقي كال التوعني من  %20 بقيت معدالت الفائدة اخلاصة بعملية االقراض خاضعة لسقف
اليت مل تسمح بعكس املعدالت التضخمية ، 1994-1993املعدالت سالبني بالقيمة احلقيقية خالل الفرتة:

 1 .1993-1992 املتزايدة الناشئة عن التخفيف الكبري لسياسات ادارة الطلب اليت حدثت خالل الفرتة

 09، أصدر بنك اجلزائر بتاريخ 1995 إىل غاية مارس 1994مع بداية تطبيق برنامج التثيبيت خالل الفرتة افريل 
 املتعلقة بأدوات سري السياسة النقدية وإعادة متويل املصارف، وهتدف هذه 16-94 التعليمة رقم 1994أفريل 

التعليمة إلعادة التوازن هليكل اسعار الفائدة من خالل جمموعة من االجراءات من أبرزها إزالة السقف على أسعار 
حتديد معدل تدخل البنك يف السوق النقدية عند ، %15الفائدة املدينة، حتديد معدل إعادة اخلصم عند نسبة 

، .%24حتديد سعر الفائدة على القروض باحلساب اجلاري للبنك املركزي املمنوحة للمصارف عند ، %20 نسبة

فوق متوسط تكلفة املوارد املصرفية وذلك هبدف تفادي أي إرتفاع مفرط  %05 وضع هامش مصريف أقصى بنسبة
 البنوك واملؤسسات املالية إمكانية حتديد معدالت 09/03 من األمر 05كما أعطت املادة  2يف تكلفة االئتمان.

الفائدة الدائنة واملدينة بكل حرية، وكذلك معدالت ومستوى العمالت املطبقة على العمالت املصرفية، ويتكفل 
ميكن توضيح تطور معدالت  3بنك اجلزائر حتديد معدل الفائدة الزائد ال ميكن للبنوك واملؤسسات املالية جتاوزه.

 من خالل اجلدول التايل: 2017-2000الفائدة يف اجلزائر خالل الفرتة 
 
 
 
 
 

                                                           
1 . Lafromboise, N and Others, Algeria: Stabilization and Transition to the market, International Monetary 
Fund. Washington DC, 1998, p33. 
 

،  جملة ميالف للبحوث والدراسات، العدد )2015-1970تطور سياسة أسعار الفائدة في الجزائر: من التقييد الى التحرير ( شلغوم عمريوش،  . 2
 .382، ص 2017، 05

، ختصص: اقتصاد نقدي وبنكي، كلية مطبوعة دروس موجهة لطلبة  السنة األولى ماستر علوم إقتصاديةإليفي، قانون النقد والقرض،   حممد.  3
 .66، ص 2020، العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلياليل بونعامة، مخيس مليانة
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 ) % في الجزائر (  معدالت إعادة الخصم وأسعار الفائدة): تطور 15الجدول رقم ( 
 

معدل إعادة السنة 
الخصم 

هامش سعر الفائدة معدل إعادة الخصم السنة هامش سعر الفائدة 

2000 6 2.5 2009 4 6.25 
2001 6 3.25 2010 4 6.25 
2002 5.5 3.25 2011 4 6.25 
2003 4.5 2.88 2012 4 6.25 
2004 4 4.35 2013 4 6.25 
2005 4 6.062 2014 4 6.25 
2006 4 6.25 2015 4 6.25 
2007 4 6.25 2016 3.5 6.25 
2008 4 6.25 2017 3.5 6.25 

 : باالعتماد على النشرات االخصائية لبنك اجلزائر على املوقع االلكرتوين:  المصدر
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_45a.pdf[ 12/08/2019 ] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_21a.pdf[ 12/08/2019 ] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_05a.pdf[ 12/08/2019 ] 
 http:// www.kneoma.com [ 12/08/2019 ] 
 

 و 2000 سنة % 2.5 مبعدل يرتاوح مابني 2004- 2000عرف هامش سعر الفائدة تذبذبا خالل الفرتة 

. %6.25 عند املعدل 2017-2006 مث عرفت هذه النسبة ثباتا خالل الفرتة، 2004 سنة % 6.062

ويفسر هذا االرتفاع يف هامش سعر الفائدة الرتفاع سعر الفائدة على القروض واخنفاض سعر الفائدة على 
الودائع، كما ميكن إرجاع هذا الثبات إىل السياسة املتبعة من طرف بنك اجلزائر يف تشجيع املصارف على منح 

التمويل لالقتصاد من خالل تثبيت معدل إعادة اخلصم تزامنا مع حالة فائض السيولة املصرفية منذ سنة 
2001.1 

 فإن االحتياطي القانوين يعد آلية ،10-90  من قانون النقد والقرض03حسب املادة االحتياطات القانونية: - 2
 إال يف احلالة اإلستثنائية املنصوص عليها يف القانون مسبقا، وتعد %28رقابية حدد نسبته بنك اجلزائر يف حدود 

هذه اآللية أداة من أدوات السياسة النقدية لبنك اجلزائر. وقد إلتزمت البنوك واملؤسسات املالية بوضع هذا 
بعد صدور  1994ديسمرب  28 يف شكل ودائع لدى بنك اجلزائر ابتداء من %2.5االحتياطي احملدد بنسبة 

إىل  2004وذلك هبدف تنظيم السيولة يف االقتصاد الوطين، وارتفعت هذه النسبة سنة  78-94التعليمة رقم: 
لكبح التسهيالت االئتمانية اليت متادت البنوك  2001فيفري  11 الصادرة بتاريخ 2001-01 وفق التعليمة 04%

 واليت حدد من خالهلا 02-04التجارية يف منحها، وتعرضت هذه النسبة إىل الزيادة يف نفس السنة وفقا للتعليمة 

                                                           
 .386، ص مرجع سابقشلغوم عمريوش،  . 1

http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_45a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_21a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_05a.pdf
http://www.kneoma.com/
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 إن تطور 1دون إستثناء. % 15البنك املركزي خضوع خمتلف الودائع ملعدل احتياطي اجباري ميكن أن يتجاوز
 ميكن توضيحها يف اجلدول التايل: 2017-2000معدالت االحتياطي القانوين يف اجلزائر خالل الفرتة 

 2017-2000 ): تطور نسبة االحتياطي االجباري والتضخم في الجزائر: 16الجدول رقم (
نسبة االحتياطي التضخم السنة نسبة االحتياطي التضخم  السنة 
2000 0.3 6.25 2009 5.7 8 
2001 4.2 3 2010 3.9 9 
2002 1.4 4.25 2011 4.5 9 
2003 4.3 6.25 2012 8.9 11 
2004 04 6.25 2013 3.3 12 
2005 1.4 6.25 2014 2.9 12 
2006 2.3 6.25 2015 4.8 12 
2007 3.7 9 2016 6.4 12 
2008 4.9 9 2017 5.6 12 

: باالعتماد على النشرات االخصائية لبنك اجلزائر على املوقع االلكرتوين:  المصدر
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_45a.pdf[ 12/08/2019 ] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_21a.pdf[ 12/08/2019 ] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_05a.pdf[ 12/08/2019 ] 
  http:// www.kneoma.com [ 12/08/2019 ] 

 

 %6.25حبيث كانت يف حدود  ؛من خالل اجلدول أعاله نالحظ ان هناك تزايد مستمر يف نسبة اإلحتياطات
 2017- 2013 من سنة %12، مث استقرت هذه النسبة عند 2012 سنة %11، لتصل اىل 2000سنة 

 ويرجع هذا التطور املتزايد يف نسبة االحتياطي االجباري يف سياسة البنك جزائر للتحكم يف معدالت التضخم 
 .2017سنة  % 5.6 اىل 2000سنة   %0.3اليت عرفت هي االخرية منوا متزايدا من 

مت وضع قائمة بثالث بنوك عمومية تضم: بنك التنمية احمللية، القرض الشعيب اجلزائري، خصخصة البنوك:  -3
 مت إختيار بنك التنمية احمللية إلعادة هيكلته لتتم بعد ذلك 1995البنك الوطين اجلزائري للخصخصة يف سنة 

خوصصته كليا، وبدأ مشروع اخلصخصة هلذا البنك من خالل الدراسة التحضريية لفرتح رأمساله اليت اجنزت من 
طرف اهليئات االجنبية ومبساعدة البنك الدويل، إال أن هذا املشروع رفض من طرف فئات عديدة، كالعمال. أما 

التجربة الثانية فتخص القرض الشعيب اجلزائري بفتح رأمساله كخوصصة جزئية، ولقد مت التفاوض حول عملية 
 %49اخلصخصة للبنك عدة مرات، إال أن املشكل الذي أخر العملية هو نسبة التنازل فالدولة تريد التنازل عن 

 2 لكي تتحكم يف تسيري البنك.%51أما املؤسسات املالية فرتيد احلصول على 

                                                           
. 117ص ، مرجع سابق، فاطمة الزهراء طلحاوي.  1
 جملة إقتصاديات املال واألعمال، ،طرق وإجراءات خصخصة البنوك واالثار الناجمة عمنها: دراسة تجربة فرنسا، مصر والجزائردويف قرمية، . 2

 .484 ص ،2018 ،06العدد
 

http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_45a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_21a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_05a.pdf
http://www.kneoma.com/
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 املتعلق بالنقد والقرض الصادر 03/11جاء األمر رقم - إنشاء البنوك الخاصة وفروع البنوك في الجزائر: 4
 وجاء ضمن ،90/10 قانون النقد والقرض رقم 142وكان مبثابة قانون جديد يلغي يف مادته ، 26/08/2003يف 

إلتزامات اجلزائر يف امليدان املايل والبنكي واستجابة لتطورات احمليط البنكي اجلزائري، وإعداد املنظومة البنكية 
للتكيف مع املقاييس العاملية وخاصة بعد إفالس بنك اخلليفة والبنك التجاري الصناعي، وتفاديا لوجود مشاكل 

 و 2003أخرى من هذا النوع إرتفعت درجة تدخل الدولة يف التنظيم البنكي، من خالل القوانني الصادرة يف سنة 
 04-01  واليت مل ترتك حرية كبرية للبنوك يف التصرف والرجوع دوما لبنك اجلزائر مبا فيها القانون رقم،2004

 اخلاص باحلد األدىن لرأمسال البنوك واملؤسسات املالية اليت تنشط يف اجلزائر، حبيث ،2004مارس  04الصادر يف 
 كما محل 1 مليون بالنسبة للمؤسسات املالية.500 مليار دج للبنوك و 2.5حدد هذا القانون االدىن لرأس املال بـ 

جديد فيما يتعلق مبسامهة البنوك واملؤسسات  2010 أوت 26 املؤرخ يف 10/04 عن طريق األمر 2010تعديل 
 يف جمال نسبة مسامهة رأس املال األجنيب يف رؤوس 2009املالية واألجنبية متاشيا مع أحكام قانون املالية لسنة 

أمنوال املؤسسات اإلقتصادية العاملة يف اجلزائر، حبيث تضمن أن تتم املسامهة األجنبية يف البنوك واملؤسسات 
املالية اخلاضعة للقانون اجلزائري يف إطار شراكة متثل فيها املسامهة الوطنية املقيمة ( اليت ميكن أن تتشكل من 

 2 على األقل من رأس املال.%51جمموعة من املشاركني ) 
لفرع الثاني: مؤشرات التحرير المالي الداخلي في الجزائر  

يعكس مؤشر حجم التمويل - مؤشر حجم التمويل المقدم للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي: 1
املقدم للقطاع اخلاص كنسبة من الناتج احمللي مستوا ضعيف بالرغم من كل اجلهود املبذولة والزيادات يف 

التمويالت املمنوحة، وهذا باملقارنة مع التطور احلاصل يف حجم وعدد مؤسسات القطاع اخلاص، وباملقارنة مع 
. ان تطور قيمة هذا املؤشر الدور الذي تقوم به البنوك مع القطاع اخلاص يف دول اجلوار اليت تتشابه معها اقتصاديا

   ميكن عرضها يف اجلدول التايل:2017-2000يف اجلزائر خالل الفرتة: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، جملة 2017-1990أثر تعديالت قانون النقد والقرض على مسار إصالح المنظومة البنكية الجزائرية خالل الفترة زواوي فضيلة، وآخرون، .  1

 83 ص ،2021 ،01 العدد ،05 البحوث والدراسات التجارية، اجمللد
 .84زواوي فضيلة، وآخرون، مرجع سابق، ص .  2



 الفصل الثالث: أثار التحرير المالي على تنافسية المصارف الجزائرية

 

 
 

181 

 (  % )الجزائر   ): مؤشر حجم التمويل المقدم للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي17الجدول رقم ( 

 CPSالسنة  CPSالسنة 
2000 5.96 2009 16.26 
2001 8.01 2010 15.2 
2002 12.2 2011 13.71 
2003 11.22 2012 14.02 
2004 10.99 2013 16.49 
2005 11.92 2014 18.35 
2006 12.11 2015 21.71 
2007 12.99 2016 22.87 
2008 12.79 2017 24.4 

Source :http://www.ceicdata.com/en/algeria/bank-loans/dz-domestic-credit-to-private-sector-
of-gdp[ 12/08/2019 ] 

 

 من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أدىن قيمة ملؤشر حجم التمويل املقد للقطاع اخلاص كنسبة من الناتج احمللي 
، مث عرف هذا املؤشر منوا متزايدا خالل الفرتات الالحقة، ومت  %5.96 بقيمة 2000االمجايل كانت يف سنة 

وهذا مايعكس توجه السياسة النقدية لتشجيع متويل القطاع    %24.4 مبعدل 2017تسجيل أعلى قيمة سنة 
اخلاص. 

 اجلزائر يف خانة الدول ذات املستوى املتوسط، كما أشار 2003لالشارة فقد صنف صندوق النقد الدويل سنة 
إىل أن  FMI فقد أشار 2013 ، أما يف سنة2010 إىل استمرار تباطؤ االئئتمان املقدم للقطاع اخلاص سنة

القطاع املايل اجلزائري يتسم بالسيولة وتوافر مستوى جيد من راس املال لكن يفتقر إىل التطور الكايف بالنظر إىل 
تطور حجم وعدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ومن شأن زيادة املنافسة وحتسني أدوات تقييم خماطر االئتمان 

 FMI  فقد أشارت بعثة2014 أن يشجعا البنوك على توجيه أعماهلا حنو هذه املؤسسات، أما بالنسبة لسنة

   1للجزائر إىل ضرورة رفع احلظر على االئتمان االستهالكي وإنشاء سوق للتمويل العقاري.
بشكل عام فإن حتليل مستوى التحرير املايل ( التعمق املايل ) خالل  ):M2/PIB( مؤشر سيولة االقتصاد- 2

هو النقود  M2فرتة ماقبل االصالح يف النظام املصريف اجلزائري تبني بأن املكون الرئيسي للكتلة النقدية مبعىن 
( النسبة  إن متابعة تطور 2.%60.75) يف املتوسط M2/PIB( كما بلغت النسبة ، % 35 االئتمانية بأكثر من

M2/PIB موضح  من خالل اجلدول التايل:  2017-2000اجلزائر خالل الفرتة ) يف 
 

 

                                                           
 جملة العلوم االنسانية، جملد ب، عدد ،2013-1990 تحليل وايق التمويل البنكي الخاص في الجزائر للفترةزينب طورش، ناجي بن حسني،  . 1

 .402 ص ،2015، 43
2 . Lalali Rachid, op.cit, p7. 
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 (  % )2017-2000 خالل الفترة "M2/PIB ): تطور مؤشر " 18الجدول رقم ( 

 M2/PIBالسنة  M2/PIBالسنة 
2000 49.3 2009 72 
2001 58.3 2010 69.1 
2002 65.1 2011 68.4 
2003 65.5 2012 68.4 
2004 59.3 2013 71.7 
2005 53.8 2014 79.4 
2006 56.7 2015 82.1 
2007 64.4 2016 79.4 
2008 63.3 2017 79,2 

Source: 
http://www.donnees.banquemondiale.org/indicator/FM.LBL.BMNY.GD.ZS.location=dz[ 
12/08/2019 ] .

 

حبيث  ؛2017-2000من خالل اجلدول أعاله يتبني أن هناك تذبذب يف حجم سيولة االقتصاد خالل الفرتة 
ويقدر ، %82.1 بـ 2015، يف حني كانت أعلى نسبة سنة %49.3 بـ 2000سجلت أدىن نسبة خالل سنة 

 .% 66.96متوسط نسبة السيولة احمللية اىل الناتج احمللي االمجايل خالل هذه الفرتة بـ  
نتيجة السياسة التوسعية اليت  M2 ارتفاع الكتلة النقدية) 2000 بعد سنة ( تزامن إرتفاع حجم سيولة االقتصاد

واليت صاحبها كذلك أرتفاع أسعار ، )2004-2001 ( انتهجتها احلكومة أنذاك يف إطار الربنامج التنموي للفرتة
 حبيث تطورت ؛البرتول وزيادة االمهية النسبية للموجودات االجنبية اليت تنعكس اجيابيا على رصيد ميزان املدفوعات

 مليار 3119.1 اىل 2000 مليار دينار سنة 775.9 مرة من 4هذه املوجودات خالل هذه املرحلة بأكثر من 
 .2014دينار سنة 

تراجع معدل النمو يف  فيعزى اىل 2006-2004أما إخنفاض السيولة بالنسبة للناتج احمللي االمجايل خالل الفرتة  
 أي انتقلت %32.46 منو يقدر بـ M2 حبيث عرفت ؛بالنسبة للناتج  احمللي االمجايل M2 حجم الكتلة النقدية

، و الرتاجع يعود اىل تراجع نسبة 2006 مليار دينار سنة 4827.6 اىل 2004 مليار دينار سنة 3644.4من 
أي إنتقل  %38.44يف حني عرف الناتج الوطين االمجايل منوا يقدر بـ  ؛ % 34.2 إىل %40.6أشباه النقود من 

 .2006 مليار دينار سنة 8514.8 اىل 2004  مليار دينار سنة6150.4 من
كما عرفت الفرتة الالحقة منو يف هذه النسبة ( سيولة االقتصاد) اليت تعود بنسبة كبرية اىل زيادة حجم املوجودات 

مليار دينار  5515 أي من 2017-2006 االجنبية  الصافية كمقابل للكتلة النقدية، اليت تضاعفت خالل الفرتة
. 2017مليار دينار سنة  11320 إىل 2006 سنة
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المطلب الرابع: التحرير المالي الخارجي في الجزائر ومؤشراته 
الفرع االول: اجراءات التحرير المالي الخارجي 

 من سلة مع ثابت تعادل أساس على الدينار صرف سعر حتديد مت يف البداية-تحرير أسعار الصرف: 1
 بداية يف .1994 أكتوبر 1 إىل غاية 1974 يناير 21 خالل الفرتة آلخر وقت من تكوينها تغري اليت العمالت

 تشمل يومية تثبيت جللسات الدينار قيمة مبوجبه ختضع الذي املدار التعومي نظام اجلزائر بنك  تبىن1994 أكتوبر
. بعد سبتمرب 1996 يناير 2 البنوك يف بني األجنيب الصرف بسوق النظام هذا استبدال مت جتارية، بعدها بنوك ستة

و 1 الصرف. سعر مسار عن املسبق اإلعالن بدون ُمدار تعومي نظام يف اجلزائر النقدية السلطات اعتمدت، 1997
يهدف التعومي املدار إىل التحكم يف تكاليف الصرف لعدم وجود اختياطات من العملة الصعبة تكفي ملواجهة 

خماطر الصرف احملتملة خصوصا يف ظل تعزيز استقاللية البنك املركزي لتقليل تدخالته يف سعر الصرف. لكن بعد 
تنامي إحتياطي الصرف من العمالت الصعبة املتآيت من إرتفاع العوائد لقطاع احملروقات بانتعاش أسعار النفط 

 اجتهت السلطات النقدية إىل فرض نوع من القيود داخل سوق الصرف من خالل إصدار 2001ابتداء من عام 
 ينظم حرية الصرف للمعامالت الدولية عن طريق وسطاء معتمدين. 01-07التنظيم 

 من اجراءات تقييد تعامالت الصرف يف اجلزائر باتباع مبدأ املعاملة 2009وقد عزز القانون التكميلي لعام 
حيث أقر التشريع ضرورة خضوع مصدري بعض الدول إىل االجراءات املطبقة على املصدرين اجلزائريني ؛باملثل

لتلك الدول خصوصا بعد فرض اجراءات تقييدية على الصادرات اجلزائرية للحد من آثار االزمة املالية العاملية سنة 
 الذي 01-07 اليت تزامنت أيضا مع ارتفاع فاتورة الواردات اجلزائرية، وتدارك النقص املسجل يف التنظيم 2008

ترك حرية يف سوق الصرف فيما خيص املعامالت اجلارية املتعلقة مبيزان املدفوعات. 
وقد واصل بنك اجلزائر االعتماد على نظام التعومي املدار من أجل احملافظة على االستقرار املايل والتصدي 

للصدمات اخلارجية كالتقلبات احلادة يف أسعار الصرف و تراجع إحتياطي الصرف الراجع لتداعيات االزمة املالية 
، وكذلك تراجع أسعار النفط اليت كانت تعد أساس منو احتياطي الصرف من العمالت االجنبية يف 2008لسنة 

 ميكن توضيحها من 2017-2000إن تطور سعر الصرف يف اجلزائر خالل الفرتة  2015.2اجلزائر أىل غاية 
خالل اجلدول التايل: 

 
 
 
 

                                                           
1 .Sami Mouley, Les Enjeux de la libéralisation des comptes de capital dans les pays de la sud de la 
Méditerranée, MEDPRP Technical Repport N°.11, 2012, p10. 

 .125 ص مرجع سابق،فاطمة الزهراء طلحاوي، . 2
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مقابل الدوالر  ): تطور سعر الصرف في الجزائر 19الجدول رقم ( 
سعر الصرف( الدينار ) السنة سعر الصرف ( الدينار) السنة 
2000 75.3 2009 72.6 
2001 77.2 2010 74.4 
2002 79.7 2011 72.9 
2003 77.4 2012 77.5 
2004 72.1 2013 79.4 
2005 73.3 2014 80.6 
2006 72.6 2015 100.7 
2007 69.3 2016 109.4 
2008 64.6 2017 111.0 
: باالعتماد على النشرات االخصائية لبنك اجلزائر على املوقع االلكرتوين:  المصدر

http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_41a.pdf[ 14/08/2019 ] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_21a.pdf[ 14/08/2019 ] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_05a.pdf[ 14/08/2019 ] 
 

 80 حوايل 2017-2000أن متوسط سعر الصرف مقابل الدوالر خالل الفرتة  من خالل اجلدول أعاله يتبني
 دينار مقابل 64.6 بـ 2006 حبيث سجل الدوالر أدىن مستوياته مقابل الدينار يف سنة ؛ دوالر1دينار مقابل 

الدوالر، هذا التطور يف سعر الصرف يرجع إىل ختفيض فروق التضخم مع الشركاء التجاريني الرئيسيني مع 
 حبيث يعكس اخنفاض سعر ؛ دوالر1 دينار مقابل 111 بـ 2017 يف حني سجل أعلى مستوى له سنة 1اجلزائر،

والعامة وبالتطور غري املوايت لبعض أساسيات االقتصاد الوطين  الدينار باستمرار االختالالت يف احلسابات اخلارجية
 2ال سيما فارق التضخم مع الشركاء التجاريني الرئيسيني.

تنامت جهود اجلزائر خبصوص استقطاب االستثمار االجنيب املباشر وغري تحرير حركة رؤوس االموال: - 2
املباشر، ويتضح ذلك من خالل التشريعات والقوانني اليت تبنتها اجلزائر يف هذا اخلصوص، حيث الغى قانون 

من القانون  126النقدوالقرض مجيع اشكال القيود على حركة رؤوس االموال؛ اذ يظهر ذلك من خالل املادة 
 اليت تنص على ترخيص حتويل رؤوس االموال املقيمني يف اجلزائر اىل اخلارج الستكمال متويل نشاطاهتم 90-10

اليت تتعلق أساسا بنشاطهم االنتاجي داخل اجلزائر، ومن مث ميكن إعادة تصدير كافة رؤوس اموال االستثمارات 
االجنبية وعائداهتا من االرباح والفوائد والريوع، كما تستفيد من مجيع الضمانات املنصوص عليها يف االتفاقيات 

الدولية، واليت تعد اجلزائر طرفا فيها. 
ولكن يف ظل هذه احلرية املمنوحة للمستثمر االجنيب بامكانية حتويل مجيع أمواله خارج اجلزائر مبجرد احلصول على 
االعتماد، أصبح اهلدف من استقطاب االستثمار االجنيب املتمثل يف تنويع القواعد االنتاجية ودعم االنتاج احمللي 

                                                           
1 .Affroun Nadia, Achouche Mohamed, Analyse de la relation entre le prix du petrole et le taux  de change 
reel de dinar algerien, The Journal of Economics  and Finance, volume 4, n 2, 2004 , p16. 

 .54، ص 2017، بنك اجلزائر، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، 2017التقرير السنوي .  2

http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_41a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_21a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_05a.pdf
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 باإلضافة إىل ذلك، مت إصدار مراسيم تشريعية 1هدفا ثانويا خصوصا يف ظل الرقابة املفروضة على سعر الصرف.
 الذي ركز على التفتح من دون قيد على رأس املال 12-93اهتمت برتقية اإلستثمارات األجنبية، كاملرسوم 

األجنيب خارج القطاعات السيادية، و إقامة عالقات ثقة مع املستثمر، كما مت إنشاء وكالة ترقية االستثمار (  
APSI( .2 :3  ومت إصدار مراسيم رئاسية اخرى، وهي 
  املتضمن املصادقة على اإلتفاقية املتضمنة إحداث الوكالة الوطنية لضمان االستثمار. 345-95املرسوم 
  املتضمن املصادقة على إتفاقية تسوية املنازعات املتعلقة باالستثمارات بني الدول ورعايا 346-95املرسوم 

 الدول األخرى.
  اخلاص بتطوير االستثمارات، واستحداث هيئتني مها: اجمللس الوطين لالستثمار والوكالة 03-01األمر الرئاسي 

الوطنية لتطوير اإلستثمار. 
الفرع الثاني: مؤشرات التحرير المالي الخارجي في الجزائر 

واليت )، -1.21001923084259 ( ثباتا عند القيمة 2017-2000 خالل الفرتة )Kaopenعرف مؤشر (
 يأخذ أعلى قيمة له عند 2017بسنة  اخلاص تشري إىل وجود حترير مايل خارجي ضعيف، علما أن هذا املؤشر

 حبيث متثل االنفتاح الكامل أما املؤشر الثاين لإلنفتاح املايل اخلارجي  ؛ )2.34670782089233 (القيمة
 االمجايل. الوطين  االستثمار االجنيب املباشر كنسبة من الناتجاملتمثل يف نسبة

 0.59 بلغ يف املتوسط  حبيث؛2017-2000فقد متيز رصيد ميزان العمليات الرأمسالية بالتذبذب خالل الفرتة
 حبيث قامت اجلزائر بدفع دين ؛ مليار دوالر11.22 بـ 2006مليار دوالر ، وقد سجل أكرب عجز له سنة 

 مليار دوالر، أما فيما خيص صايف تدفقات رؤوس االموال إىل اجلزائر يف شكل 10.93خارجي يقدر بـ 
 بـ 2009بينما أكرب فائض له فقد مت تسجيله سنة  4 مليار دوالر.1.79استثمارات أجنبية فقد وصلت إىل 

 مليار دوالر، كما سجل صايف رؤوس االموال 2.54 حبيث سجل صايف تدفق رؤس االموال ؛ مليار دوالر3.46
 مليار دوالر، ويفسر هذا أساسا باملستوى الضعيف لالستدانة اخلارجية و كذلك بزيادة 1.30الرمسية فائض بـ 

 )بواسطة صندوق النقد DTSتعبئة القروض اخلارجية مبوجب التخصيص اجلديد حلقوق السحب اخلاصة (
 مليار دوالر، ويقيد حماسبيا يف القرض 1.67الدويل، علما أن هذا التخصيص حلقوق السحب اخلاصة قدر بـ 

                                                           
 .125 ص ،المرجع سابق فاطمة الزهراء طلحاوي، . 1
، جملة  علوم اإلقتصاد  )2013-1992،  التحرير المالي وأثره في حساب رأس المال : حالة الجزائر للفترة ( غريب أمحد،  صحراوي مجيلة.  2

 .67 ص، 2014، 30 والتسيري والتجارة، العدد
 .67 نفس املرجع، ص.  3

4 . banque d’Algérie , Rapport d’activité 2006, Algérie,2006, p 62.    
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إن تطور هذا حجم االستثمار األجنيب كنسبة من الناتج الوطين االمجايل خالل  1اخلارجي متوسط وطويل االجل.
  يظهر يف اجلدول التايل:2017-2000الفرتة: 

  )%(2017-2000 " في الجزائر  خالل الفترة FDI/PIB ): تطور مؤشر " 20الجدول رقم (  
 FDI/PIBالسنة  FDI/PIBالسنة 
2000 0.51 2009 2 
2001 2.03 2010 1.43 
2002 1.88 2011 1.28 
2003 0.94 2012 0.72 
2004 1.03 2013 0.81 
2005 1.12 2014 0.7 
2006 1.57 2015 -0.32 
2007 1.25 2016 1.02 
2008 1.54 2017 0.72 

    Source : http:// www.data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.CD.WD.location=DZ 
 

 

من خالل اجلدول أعاله يتبني أن حجم تدفقات االستثمار األجنيب إىل الناتج الوطين االمجايل ضعيفة طول فرتة 
 مت  ؛حبيث 2017 اىل غاية 2000  أن هناك تذبذب يف هذه النسبة خالل الفرتة من حبيث نالحظ ؛الدراسة

 املتعلق 2001ويعود السبب إىل صدور قانون االستثمار لسنة ، % 2.03 بـ 2001 تسجيل أعلى نسبة يف سنة
   :باإلضافة إىل النسبية من حيث القيمة لكل من مشروعي 1993،2بتطوير االستثمار، واملعدل لقانون 

Orascom Telecomخصخصة مركب احلجار لصاحل شركة  و ESPAT اللذان انطلقا يف هذه  اهلندية
مليون دوالر تزامنا  2754 حبيث بلغت حجم التدفقات الواردة %02 إىل نسبة 2009 كما إرتفع سنة  3السنة.

الفرنسيتني اللتني قدر  PARTEX و TOTAL مع زيادة التدفقات الواردة لقطاع احملروقات خاصة لشركيت
ويرجع ذلك  % 0.32 بسالب 2015 أما أدىن نسبة فكانت يف 4مليار دوالر. 1.436 حجم استثمارمها حوايل

إىل جتاوز قيمة تدفقات االستثمارات اخلارجة قيمة االستثمارات الواردة، والشكل املوايل يبني حجم االستثمارات 
: 2017-2000 الصادرة والواردة  إىل اجلزائر خالل الفرتة

 

                                                           
1 . banque d’Algérie  ,Rapport d’activité 2009, Algérie , p 66.    

 ،2020، 02 العدد، 09 ، جملة دفاتر بوداكس، اجمللد، تأثير األزمة المالية على اإلستثمار األجنبي المباشر ( دراسة حالة الجزائر )قبايلي حاجة. 2
 .57ص 

 ،2014، 04 العدد ،02، جملة احلكمة للدراسات اإلقتصادية، اجمللد تطور االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر: واقع وآفاقفوزية ساحي، .  3
 .227 ص

 جملة العلوم ،2017-2000االستثمار االجنبي المباشر وأثره على ميزان المدفوعات بالجزائر خالل الفترة مليكة غضبان، شراف عقون، .  4
 .1360 ص ،2020 ،03العدد، 07 االنسانية، اجمللد

http://www.data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.CD.WD.location=DZ
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 المبحث الثاني: خصائص النظام المصرفي الجزائري وتنافسيته              
عرف اجلهاز املصريف اجلزائري منذ نشأته مع بداية االستقالل تعديالت جذرية مرتبطة أساسا بطبيعة مرحلة التنمية 
اليت انتجتها الدولة أنذاك والدور املنوط به. وبعد مرحلة التسيري املوجه لالقتصاد الذي يرتكز على اخلزينة العمومية 
والدوائر احلكومية وحتييد دور البنوك. تغري فيما بعد دور البنوك يف ظل التوجه حنو إقتصاد السوق ليصبح الدعامة 

 املتعلق بالبنوك والقرض كأول حماولة إلصالح النظام 12-86االساسية لالقتصاد انطالقا من صدور القانون 
والذي  10-90املصريف، مث تبعته بعد ذلك جمموعة أخرى من القوانني، ولعل أمهها قانون النقد والقرص رقم  

أوجد هيكل جديد للنظام املصريف اجلزائري. 
وقد جتلت خمتلف تلك االصالحات املتتالية من خالل خمتلف تلك الكيانات املشكلة للنظام املصريف، أو من 

خالل عالقته بالقطاعات االقتصادية االخرى، سنحاول من خالل هذا املبحث عرض بنية النظام املصريف اجلزائري 
 ، وانعكاس ذلك على تنافسيته خالل نفس املرحلة.2017-2000خالل الفرتة 

المطلب األول: هيكل القطاع المصرفي الجزائري 
 الفرع االول: مكونات الجهاز المصرفي الجزائري

لضمان دوره احلقيقي ووظيفته املعتادة خضع النظام املصريف  و  إن النظام املصريف اجلزائري يعترب كوسيط مايل،
اجلزائري جملموعة من التحوالت  هتدف اىل ادخال ادوات جديدة حيكمها السوق من خالل تعريف البنوك 

كمقاولني رئيسيني لضمان االنتقال إىل اقتصاد السوق، منذ ذلك احلني اعطت السلطات أولوية لتحسني نظام 
الوساطة املالية مع ضمان االنتقال من الوساطة السلبية وغري الفعالة اىل الوساطة الفعالة واملرحبة، وبالتايل حتسني 

 بنكا 20  العاملة يف اجلزائرالبنوكعدد ، وقد بلغ 1قدرة البنوك على تعبئة املدخرات ومتويل االستثمارات املنتجة
 عمومية ( حكومية)، من بينها صندوق التوفري واالحتياط مصارف 6 منها،  2017حىت �اية  ومؤسسة مالية

باالضافة إىل املؤسسات املصرفية السابقة،  حملية، عربية، وأجنبية. بنوك خاصاً . وهذه األخرية تتوزع بني بنكا 14و
 مؤسسات 03 شركات تأجري ( من بينها 05  مؤسسات مالية( من بينها مؤسستني عموميتني)، 03هناك 

  ويف مايلي عرض مبسط 2عمومية)، تعاضدية واحدة للتامني الفالحي، معتمدة للقيام بالعمليات املصرفية.
 لرتكيبة النظام املصريف اجلزائري:

 يعترب بنك اجلزائر أول بنك مركزي يف اجلزائر ابان املرحلة االستعمارية، انشئ مبوجب القانون - بنك الجزائر: 1
 وبعد االستقالل مباشرة ،1962 جوان 30 وضل يتمتع إمتياز إصدار النقود إىل غاية 1851 اوت 04املؤرخ يف 

بدأ التفكري يف إنشاء نظام مصريف جزائري مستقل متتما عن النظام املصريف الفرنسي، وجتسد ذلك مبوجب القانون 
مادة.  82 املتضمن القانون االساسي للبنك املركزي والذي تضمن 1962ديسمرب  13 املؤرخ يف 62- 144

                                                           
1 .Lalali Rachid, Impact de la Liberalisation Financiere sur l’efficacite du sustem de l’intermediation 
financiee en Algerie, Disponible sur le site internet :http:// www.Elbassir.net [  12/11/2019    ] 

  .68 ص ،2017 ،التقرير السنوي التطور االقتصادي والنقدي للجزئربنك اجلزائر، . 2

http://www.elbassir.net/
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وبالتايل، فقد مت تأسيس اول بنك مركزي يف تاريخ اجلزائر املستقلة حتت اسم البنك املركزي اجلزائري، وبعد صدور 
أصبح يسمى بنك اجلزائر ومقره يف مدينة اجلزائر. وكما هو معلوم فإن عمل البنك املركزي الذي  90-10القانون 

يقوم برسم وتسيري السياسة النقدية للدولة خيتلف إختالف كلي عن عمل وأهداف البنوك التجارية اليت تعمل على 
 1تسيري وسائل الدفع وتلقي األموال من اجلمهور.

 على أ�ا أشخاص معنوية تتخذ شكل شركة 11-03 من االمر 70عرفتها املادة  مجموعة البنوك التجارية: -2
وتضم ،  112-03من األمر  68 اىل 66مسامهة غرضها االساسي القيام بالعمليات البنكية املوصوفة يف املواد من 

جمموعة البنوك التجارية يف اجلزائر مايلي: 
 قاموقد . 1966  جوان13 يف إنشاؤه يتم وطين جتاري بنك أول هو ):BNA- البنك الوطني الجزائري(

 عام يف املرخصة يف البنوك التجارية ذات الشبكة، كما ختصص يف متويل القطاع الزراعي، و أنشطة مجيع مبمارسة
مت إعادة هيكلته بإنشاء بنك جديد متخصص وهو بنك الفالحة والتنمية الريفية، مهمته االوىل واالساسية  1982

يعترب البنك الوطين اجلزائري بأنه أول بنك حاز على اعتماده بعد و هي التكفل بالتمويل وتطوير اجملال الفالحي.
 1995.3 سبتمرب 05مداولة جملس النقد والقرض بتاريخ 

 من مهامها 1964 يف أوت 64-227مت تأسيسه مبوجب القانون - الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط: 
جتميع االدخار الصغرية للعائالت واالفراد. أما يف جمال القرض فإن الصندوق مدعو لتمويل ثالث انواع من 

العمليات: متويل البناء واجلماعات احمللية وبعض العمليات اخلاصة ذات املنفعة الوطنية. ويف اطار هذه العمليات 
االخرية فإن الصندوق بإمكانه القيام بشراء سندات التجهيز اليت تصدرها اخلزينة العمومية، وابتداءا من عام 

 4، وبقرار من وزارة املالية، مت تكريس الصندوق كبنك وطين للسكن.1971
 29 املؤرخ 366-66 رقم املرسومبناء على  1966 انشاؤه يف سنة مت:   )CPA- القرض الشعبي الجزائري (

 والصناعي التجاري الشعيب البنك بنوك تضم:مخسة أنشطةقام البنك بتعويض  البداية يف.و 1966 ديسمرب
 الشعيب البنك، قسنطينة والصناعي التجاري الشعيب بنكال وهران، والصناعي التجاري الشعيب البنك، باجلزائر

قام   1967 عام من ابتداءا ثانية خطوة يفو ،اجلزائري للقرض الشعيب البنكلعنابة وأخريا  والصناعي التجاري
 الفرنسية الشركة، )اجلزائر SMC (املؤسسة املرسيلية للقرض مصر، - اجلزائر بنككل من:  البنك بتويل انشطة

 البناء صناعة تنمية تعزيز يف البنك مهمة تتمثل ،)BPA (العريب الشعيب البنك ، )CFCB (والبنك لالعتماد
                                                           

، 10، جملة احلقوق وةالعلوم االنسانية، اجمللداالليات الرقابية على المؤسسات النمصرفية في التشريع الجزائرينواصر الطاهر، حلاق عيسى،  . 1
 .66 ص، 2012، 04العدد

  متوفر على املوقع االلكرتوين:، محاضرات في القانون البنكي،مسريدي سيد أمحد . 2
http:// www.elern.univ-tlemcen.dz/pluginfile.php/147492/mod_resource/content/01.pdf [ 12/11/2019]  

-http://www.bna.dz/ar/a-propos-de-la bna/presentation-de-ma]   12/11/2019 [: املوقع الرمسي للبنك الوطين اجلزائري.  3
bna.html  

 188  ص،2005، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 04ط القانون المصرفي،لعشب حمفوظ، .  4

http://www.elern.univ-tlemcen.dz/pluginfile.php/147492/mod_resource/content/01.pdf
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 واملتوسطة الصغرية والشركات اإلعالم ووسائل والسياحة ، الفندقةوالتوزيع والتجارة والطب الصحة وقطاعات
  1.واحلرف

-67 مبوجب االمر1967 اكتوبر 01تأسس البنك اخلارجي اجلزائري يف  ):BEA (للجزائر الخارجي البنك-

، وقد مت انشاؤه على أنقاض مخسة بنوك اجنبية هي: القرض الليوين،الشركة العامة، قرض الشمال، البنك 204
الصناعي للجزائر واملتوسط واخريا بنك باركليز. باالضافة إىل خمتلف وظائف البنوك التجارية، يقوم البنك بنمويل 
عمليات التجارة اخلارجية، من خالل منح القروض لالسترياد، كما يقوم بتأمني املصدرين اجلزائريني وتقدمي الدعم 

 2املايل هلم.
 مارس 13 املؤرخ يف 106-82مت انشاؤه مبوجب املرسوم رقم:): BADR( الريفية والتنمية الفالحة بنك-

تبعا العادة هيكلة البنك الوطين اجلزائري، وذلك هبدف املسامهة يف تنمية القطاع الفالحي وترقيته ودعم  1982
 ويف اطار االصالحات االقتصادية حتول بنك الفالحة والتنمية الريفية بعد .نشاطات الصناعات التقليدية واحلرفية

سهم بقيمة  2200 مليار دينار جزائري مقسم اىل 22 إىل شركة مسامهة ذات رأس مال قدره 1988عام 
دج للسهم الواحد، ولكن بعد صدور قانون النقد والقرض الذي منح استقاللية أكرب للبنوك وألغي  1.000.000

 3من خالله نظام التخصص اصبح بنك الفالحة كغريه من البنوك األخرى ميارس مجيع وظائف البنوك التجارية.
. وهو آخر 1985 افريل 30 املؤرخ يف 85-85تأسس مبوجب املرسوم رقم: ):BDL (المحلي التنمية بنك- 

بنك جتاري مت تأسيسه يف اجلزائر قبل دخوهلا يف مرحلة االصالحات، وذلك تبعا العادة هيكلة القرض الشعيب 
 4اجلزائري.

هو أول بنك إسالمي تأسس على ضوء قانون النقد والقرض، كما يساهم يف رأمساهلا - بنك البركة الجزائري: 
، 1991 ماي 20شركاء من القطاع العام والقطاع اخلاض وأجانب يف نفس الوقت، ومت افتتاحه بشكل رمسي يف 
 حبيث يعترب حسب ؛ومارس نشاطه الفعلي يف نفس السنة، وجيمع بنك الربكة بني البنك التجاري وبنك االستثمار

من قانونه االساسي بصفته  03 من املادة08 بنكا جتاريا، يف حني تنظم الفقرة 10-90 من القانون 114املادة 
 5بنكا لالستثمار.

                                                           
1 . KPMG, guide des banques et des établissements financiers, Algérie, 2012, p14. 

 .190 ص مرجع سابق،لعشب حمفوظ،  . 2
، متوفر على الرابط ، القرارات التسويقية المتعلقة بالمزيج التسويقي المطبق في بنك الفالحة والتنمية الريفية بن واضح هامشي، لعذور صورية. 3

   ]http://www.iefpedia.com  ] 12/11/2019 :االلكرتوين

.191 ص مرجع سابق، لعشب حمفوظ،  .  4  
، جملة احباث ودراسات ، واقع ومستقبل الصناعة المصرفية االسالمية في الجزائر- حالة بنك البركةالجزائريعواطف حمسن، امال مهاوة. 5

 .146  ص،2020، 02 العدد،07التنمية، اجمللد



 الفصل الثالث: أثار التحرير المالي على تنافسية المصارف الجزائرية

 

 
 

190 

هو بنك جتاري امريكي يقدم خدمات مالية مباشرة كاملاسرت كارد، ): CITY BANK- سيتي بك الجزائر (
 1998اإليداعات املالية، وحسابات الشيكات اجملانية بطريقة سهلة ومرحية، منح له االعتماد باجلزائر يف ماي 

كصفة فرع للبنك االجنيب سييت بنك املتواجد  بنيورك بالواليات املتحدة األمريكية  68/02مبوجب القرار رقم 
 دج، ومتيز سييت بنك باحملافظة منذ ثالث عقود بارتباطات صيقة مع املؤسسات 500.000.000برامسال قدره 

الوطنية للبرتول والغاز ( سوناطراك وسونلغاز)، ولقد متيزت العالقات خصوصا مع الشركات اخلاصة اليت تعمل يف 
 1)  مثل الصيدلة.Secteurs-cléالقطاعات املتشاهبة (

 دولة منها دول 17): ومقرها البحرين هلا فروع يف أكثر من A B C-Algeria (- المؤسسة العربية المصرفية
اخلليج ودول مشال افريقيا والشرق االوسط وأوربا، وكذا أمريكا و آسيا. تستجيب رغبة اجملمع إىل احتياجات 

، ونظرا لتنامي اهتمام جممع " 1995السوق اجلزائري وجتسد ذلك بادئ األمر يف انشاء مكتب متثيلي يف سنة 
. بدأ البنك مزاولة 1998 بالسوق اجلزائري فتحول املكتب التمثلي اىل بنك كامل يف ديسمرب ABCبنك-

 بافتتاح فرعه الرئيسي مبنطقة بري مراد رايس يف اجلزائر العاصمة كشركة 1998 ديسمرب 2أنشطته بشكل فعلي يف 
 2 دج.1.183.200.000أسهم بصفة بنك برامسال قدره 

اكتوبر  27املؤرخ يف  99/01 ): منح االعتمناد له مبوجب القرارNatexis d’algerie (ناتكسيس الجزائر- 
 دج، وقد تأسست 500.000.000 كشركة ذات اسهم ذات صفة البنك براس مال اجتماعي قدره ،1999

جمموعة ناتكسيس للبنوك الشعبية باالحتاد احلديث العهد لكل من القرض الوطين والبنك الفرنسي للتجارة 
 للشركة الفرنسية املصرفية الدولية، وتتدخل %20 للمؤسسة األم يف باريس و %80اخلارجية، وينقسم رامساهلا إىل 

ناتكسيس اجلزائر يف متويل الواردات والصادرات، وتقدم إستشارات يف التصدير واالسرتاد وتنظيم وتسيري 
 3املؤسسات.

 ): تعترب جمموعة " سوسييت جنرال" اليت Société General d’algerie (- سوسيتي جنرال الجزائر
 لدعم التنمية التجارية والصناعية واحدة من أكرب الشركات املالية يف أوربا والعامل من خالل 1864تأسست عام 

النشاطات اليت ميارسها يف أحناء خمتلفة من العامل، مقره الرئيسي يف غرب العاصمة الفرنسية باريس. 

                                                           
مساهمة البنوك االجنبية في تطوير سوق االئتمان في الجزائر من خالل تفعيل الخدمات المصرفية * دراسة عينة من البنوك رايس عبد احلق، .  1

 *، اطروحة دكتوراه طور ثالث،غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية واالجتماعية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، االجنبية
 .173، ص 2013/2014

 

املوقع الرمسي للمؤسسة العربية املصرفية:  . 2
 http// : www.bank-abc.com/world/algeria/ar/aboutABCnews/pages/default.aspx[15/04/2018]    

 .174، ص مرجع سابق رايس عبد احلق، . 3

http://www.bank-abc.com/world/algeria/ar/aboutABCnews/pages/default.aspx
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، وقبل ذلك قامت بفتح مكتب متثيل هلا يف اجلزائر سنة 2000يعود إنشاء فرع املؤسسة العامة يف اجلزائر إىل سنة 
 1 على إعتماد ممارسة النشاط املصريف.1998 لتحصل سنة 1987

، منح له االعتماد يف  مقره الرمسي بعمان: هو أحد فروع البنك العريب، و)PLC- البنك العربي الجزائر (
 وكاالت 04 كبنك عاملي، ميارس نشاطات البنوك املعروفة وهو يتكون من شبكة تتكون من 2001أكتوبر سنة 

 2بنكية على املستوى الوطين.
  ): هو أحد فروع البنك الوطين الباريسي بفرنسا بنسبة PNB PARIBAS ( - البنك الوطني الباريسي

 جانفي 31 مث حاز على إعتماد مزاولة نشاطه بتاريخ 2000 فتح بادئ األمر مكتب متثيل يف سنة ، وقد100%
 3حبيث يقوم بتقدمي مجيع اخلدمات املصرفية التقليدية واحلديثة. ؛2002

 NEST:  يعترب هذا البنك عضو من جمموعة ")TRUST BANK (- ترست بنك الجزائر

INVESTMENTS HOLDING, LTD  اليت يقع مقرها يف قربص واليت متلك غالبية رامساهلا عائلة ابو  "
 مليون دينار 750 يف شكل شركة مسامهة برأس مال اويل يقدر بـ 2002 افريل 14حنل، وقد مت انشاؤها بتاريخ 

 مليار دوالر يف 97 ، وقد تضاعف راس ماهلا االجتماعي إىل 2003 افريل06جزائري، وبدأت نشاطها بتاريخ 
 2013.4سنة 

): Algeria Housing Bank for Trade and Finance (- بنك االسكان من اجل التجارة والمالية
 دج، كما يعود هذا االخري للمؤسسة االم هاوسينغ بنك 2.400.000.000يقدر رامسال االجتماعي للبنك بـ 

 الصندوق اجلزائري ،%10ومؤسسة االستثمارات اخلارجية العربية بنسبة ، %52للتجارة واملالية االردن بنسبة 
وبعض املستثمرين اجلزائريني ، %9 مؤسسة رامسال االستثمار للبحرين ننسبة ،%10الكوييت لالستثمار بنسبة 

 5.%14بنسبة 
 برأس مال 2006 ): أنشيء البنك يف سنة Fransabank EL-Djazair SPA (  - فرنس بنك الجزائر

 حبيث 2010خمتلط ذو غالبية لبنانية، وقد منح له االعتماد للمارسة النشاط املصريف يف السوق اجلزائرية يف سنة 
 6يتشكل زبائنه من املؤسسات الصغرية واملتوسطة و اجملموعات الوطنية والدولية.

                                                           
استراتيجيات جذب الودائع في البنوك الجزائرية واثرها على نشاطها- دراسة مقارنة بين بنك سوسيتي جنرال الجزائر والبنك اوصغي الويزة، . 1

 .94 ص ،2018، 15 العدد، 08 جملة االسرتاتيجية والتنمية، اجمللد الوطني الجزائري،
 .175، ص مرجع سابق رايس عبد احلق، . 2

3 .Amira Aboura, Chahidi Mohamed, le system bancaire algerinne : Evolution historique, liberalisation du 
secteur et  defis de modernisation, Journal of Economics and Management , volume01, numero02,2017, p 
10  
4 .Trust Bank, Rapport D’activité 2019, p 11, Disponible sur le site : http : www.trustbank.dz.[ 15/04/2018]  

 .175، ص مرجع سابق رايس عبد احلق، .5
6 . Amira Aboura, Chahidi Mohamed , op.cit. p11. 
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 لكاليون وهو احد %100: كاليون اجلزائر هو بنك تابع بنسبة )Calyon Algerie (- كاليون بنك الجزائر
، وذلك ملزاولة 2007البنوك الفرنسية التابعة جملموعة القرض الفالحي الفرنسي، منح له االعتماد كبنك عاملي سنة 

 1كل العمليات املتعلقة بالبنوك، وهو ينشط أساسا كبنك لالستثمار.
-HSBC Algerie لتمويل التجارة املتنامية بني اوربا واهلند والصني مببادرة 1865: تاسس البنك تارخييا سنة 

  Peninsular and Oriented Steam Navigation Companyمن توماس ساذرالند، املشرف على 
لتعويض العجز يف املؤسسة املصرفية احمللية يف هونج كونج والساحل الصيين، ومع �اية القرن التاسع عشر ، ومن 
 2خالل عمليات االستحواذ والتنويع منى هذا البنك من بنك إقليمي رئيسي ليكون أحد املؤسسات املالية الرائدة.

 .2008وقد حصل على االعتماد يف اجلزائر سنة 
 وهو بنك 2008):  منح له االعتماد سنة  AL salam Bank-Algeria (   - بنك السالم الجزائري

يعرض منتجات وخدمات تتوافق والشريعة االسالمية، بدا البنك ناشطاته يف االستثمارات العقارية والسندات 
 3واالسهم وكذا رؤوس األموال االستثمارية.

"، مت Kuwait Project Company ):عضو يف شركة املشروع الكويتية "AGB (  - بنك الخليج الجزائر
دج. وتقوم بتقدمي مليار،كشركة ذات أسهم حتمل صفة البنك، برامسال قدره 2004منحها االعتماد يف سنة 

 4منتجات بنكية تقليدية وتلك اليت تندرج يف اطار  املنتجات املالية البديلة.
 املؤسسات املالية اشخاصا معنوية، وهو نفس احلال بالنسبة 10-90إعترب القانون - المؤسسات المالية: 3

 منه على الزامية اختاذ املؤسسات املالية شكل شركة مسامهة، كما اقتصر 83 الذي نص يف املادة 11-03لألمر 
 حيث  ؛ ) على حتديد نطاق العمليات املصرفية اليت ميكن للمؤسسات املالية القيام هبا11-03نفس األمر أي ( 

حظر عليها ممارسة العمليات املتمثلة يف تلقي األموال من العمومإدارة وسائل الدفع او وضعها حتت تصرف 
 ويضم اجلهاز املصريف املؤسسات املالية التالية: 5زبائنها، ويبق هلا ممارسة عملية واحدة تتمثل يف منح القروض.

 افريل 06 املؤرخ يف 98/01مت اعتمادها مبوجب القرار رقم:  ): SRH- شركة اعادة تمويل الرهن العقاري (  
 دج و تتكون أسهمها من جمموعة من 3.290.000.000 كشركة ذات صفة املؤسسة املالية برأمسال قدره 1998

املؤسسات والشركات العمومية هي: اخلزينة العمومية، البنك الوطين اجلزائري وكذا الشركة الوطنية للتأمني وإعادة 
 6التأمني، وهي هتدف إىل اعادة متويل قروض شركات اإلسكان من طرف الوسطاء املاليني املعتمدين.

                                                           
 .175، ص مرجع سابق رايس عبد احلق، . 1

2 .http:// www.about.hsbc.fr/our company/ company-history [16/10/2019] 
3 . KPMG , op.cit, p 17. 
4 . Amira Aboura, Chahidi Mohamed , op.cit. p11. 

اطروحة دكتوراه علوم، ختصص قانون، كلية احلقوق اوالعلوم السياسية، التوريق المصرفي كالية لضمان القروض المصرفية، .  سقالب فريدة،  5
 .79 ص ،2016جامعة مولود معمري، اجلزائر، 

 ..176، ص مرجع سابق رايس عبد احلق، .6
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 ): منح اجمللس الوطين SOFINANCE SPA (- الشركة المالية لالستثمار، المساهمة والتوظيف
 موافقته على تأسيس الشركة املالية لإلستثمارات، املسامهة والتوظيف مبوجب 1998 اوت 06ملسامهات الدولة يف 
 وقد وافق البنك ،2000 نوقمرب 19. طلبت الشركة اعتمادها من بنك اجلزائر يف 90/10قانون النقد والقرض 

 القاضي باعتمادها بصفة مؤسسة مالية، وطبيعتها القانونية شركة ذات 1-2001على طلبها من خالل املقرر 
 مليار دينار 05أسهم، ميكنها القيام بكل العمليات املعرتف هبا للمؤسسات املالية، برأس مال اجتماعي قدره 

، كما تعمل 2001جانفي  09 حيث انطلقت يف مباشرة نشاطها يف ؛جزائري مقدم من طرف اخلزينة العمومية
 1 املنظم لعمليات قرض االجيار، وهو نشاط مارسته املؤسسة.09-96هذه املؤسسة املالية يف اطار قانون رقم 

هي أول شركة تأجري مت تأسيسها يف اجلزائر برأس ): Arab Leasing- المؤسسة العربية لالتمان االيجاري (
والغرض من انشائها هو املشاركة يف حركة التنمية للوكالء االقتصاديني اجلزائريني ،  دج5.000155216 مال قدره

 من خالل 2001من خالل تزويدهم بأدوات متويل بسيطة جديدة تتكيف مع متطالبتهم. مت انشاؤها يف اكتوبر 
، شركة %27، الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط بنسبة  %41 بنسبة ABCاملؤسسات املسامهة التالية:بنك 

 2.%07)، رأس مال اخلاص بنسبة  T.A.I.Cاالستثمار العربية (
مت إقامة شركة للقرض االجياري لصاحل ):  MLA LEASING- المغرب الجزائر لالئتمان االيجاري (

. ويتعلق االمر مبؤسسة مغرب قرض اجيار 2006 حبيث بدأت العمل يف سنة ؛املؤسسات الصغرية واملتوسطة
، يقدر 2005اجلزائر، وهي مؤسسة برأس مال مشرتك تونسي-اوريب، اعتمدها جملس النقد والقرض يف اكتوبر 

 ، ويتكون من جمموعة املسامهني: بنك أمان " تونسي " ينسبة % 50 مليار دينار حمرر بنسبة 01رأس ماهلا بـ 
   ، الوكالة الفرنسية للتنمية (  %20 ، صندوق االستثمار االوريب % 36  ، تونس قرض اجيار بنسبة 25%

PROPARCO صندوق رأس مال املخاطر (% 10 ) بنسبة ، MBEF جمموعة (   ، %05 ) بنسبة 
CFAO 3.% 04) بنسبة 

حتصلت ، PNB Paribas  هي أحد فروع اجملموعة البنكية  ):  Cetelem Algerie- سيتيالم الجزائر (  
 4 كمؤسسة مالية حبيث تزاول نشاطها بالرتكيز على منح القروض اخلاصة باالستهالك.2006على االعتماد يف 

 64-72 مبوجب األمر رقم: 1972يعود تاريخ انشاء الصندوق إىل سنة - الصندوق الوطني للتعاون الفالحي: 
، هدفه هو محاية االمالك وأهايل املناطق الريفية والنشاطات املتعلقة بالفالحة ( 1972 جيسمرب 02املؤرخ يف 

                                                           
، جملة البحوث SOFINANCE واقع نشاط رأس المال المخاطر في الشركة المالية لالستثمار، المساهمة والتوظيفاحالم بوقفة،  .1

 .109 ص ،2017، 01العدد، 04 االقتصادية واملالية، اجمللد
: املوقع الرمسي املؤسسة العربية لالمتان االجياري .2

12/10/2019] http://www.arableasing-dz.com/ presentation.  [ 
، رسالة "  في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- دراسة حالة بنك البركة الجزائريLeasingدور القرض االيجاري " بن عزة هشام، .  3

 .185ض ، 2011/2012 ختصص مالية دولية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة وهران، غري منشورة، ماجستري،
4 . Amira Aboura, Chahidi Mohamed , op.cit. p177. 

http://www.arableasing-dz.com/
http://www.arableasing-dz.com/
http://www.arableasing-dz.com/
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التأمني الفالحي، التقاعد، الضمان االجتماعي الفالحي)، وقد مت انشاؤه عن طريق إدماج كل من الضندوق 
، وصندوق التعاون الفالحي للتقاعد املنشأ سنة 1909املركزي إلعادة تأمني التعاونيات الفالحية املنشأة سنة 

وقد اعترب مؤسسة مالية متخصصة . 1949، والصندوق املركزي للتعاون  االجتماعي الفالحي املنشأ سنة 1958
 ومت منحه االعتماد من طرف جملس النقد ،1995 جويلية 23 الصادر يف 97/95مبوجب املرسوم الوزاري رقم 

 1997.1جوان  26والقرض بتاريخ 

 برأس 2011حتصلت على االعتماد بداية من سنة  ): SNL.SPA (- المؤسسة الوطنية لإلئتمان االيجاري
 مليار دينار جزائري، تتكون من مسامهني عموميني مها: البنك الوطين اجلزائري، وبنك 3.5مال اجتماعي قدر بـ 

التنمية احمللية. تقوم هذه املؤسسة خمتلف العمليات املعروفة للمؤسسات املالية مثل: االئتمان االجياري وكذا 
عمليات التبدل اخلاصة بالتجارة اخلارجية، تركز عملياهتا يف تطوير قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما توفر 
املؤسسة خمتلف القروض لتجهيز التجهيزات، وكذلك حتديث املركبات اخلاصة بالنقل والتجهيزات الطبية وكذلك 

 2السياحة.
يعترب كل من فتح البنك ومكتب متثيله وسيلة وطريقة قانونية تتجه إليها البنوك العاليمة  مكاتب التمثيل: -4

إلقامة استثماراهتا يف الدول االخرى، فان كان فتح فرع يعد مرحلة متطورة يف اقامة االستثمار يف القطاع املصريف 
فان فتح مكاتب التمثيل يعد يف حقيقة االمر اخلطوة األوىل،  فإذا كان الفرع وسيلة ملمارسة النشاط التجاري يف 
دولة ما، فإن مهمة املكتب تقتصر على دراسة االسوق وامكانيات اإلنتاج من جهة، والتعريف مبنتجات البنك 

 3وخدماته.
 املتضمن شروط فتح مكاتب متثيل 10-91وقد نظم هذا النوع من املكاتب يف اجلزائر من خالل النظام رقم 

البنوك واملؤسسات االجنبية، وطبقا هلذا النظام فإن مدة صالحية مكتب التمثيل حتدد بثالث سنوات قابلة 
 5 ومكاتب التمثيل يف اجلزائر تضم:4للتجديد.
  بانكو سابادال اسبانياBanco Sabadell 
 " البنك التجاري العريب الربيطاين " بريطانيا Brirish Arab Commercial Bank 
 " القرض التجاري والصناعي " فرنسا Credit Industrial et Commercial 

                                                           
 ،01، جملة الدراسات االقتصادية واملالية، العدد ، مساهمة الصندوق الوطني للتعاون الفالحي في تغطية الخسائر الفالحية بالجزائرقريشي العيد. 1
 .280 ص ،2017،

 .178، ص مرجع سابقرايس عبد احلق، .  2
 

، اطروحة لتيل درجة الدكتوراه ، غري منشورة،  ختصص قانون،  كلية احلقوق والعلوم االستثمار في القطاع المصرفي في الجزائرعزيزي جالل،  .  3
 .160 ص ،2019،السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر

 .21، ص مرجع سابق عزيزي جالل، . 4
 .178، ص مرجع سابقرايس عبد احلق، .  5
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  " مونت باشي دي سيان " ايطانياMont Pashi de Sienne 
 البنوك الفرنسية العربية املتحدة " فرنسا. Union des banques Arabes et Francaises 

الفرع الثاني: أدوات الرقابة واإلشراف على الجهاز المصرفي الجزائري 
- الرقابة على بنك الجزائر: 1

تناول املشرع اجلزائري اهليئة املكلفة مبراقبة بنك اجلزائر من خالل الفصل الثالث من أ- هيئة مراقبة بنك الجزائر: 
 واليت تتكون من مراقبني اثنني يعينان من طرف رئيس اجلمهورية مبرسوم رئاسي، وجيب أن يكون ،03-11األمر 

للمراقبني معارف السيما املالية منها، ويف جمال احملاسبة املتصلة بالبنوك املركزية تؤهلهما الداء مهامهما. ميارس 
املراقبان حراسة عامة على مجيع مصاحل البنك وحراسة خاصة على مركزية املخاطر ومركزية املصاحل غري املدفوعة 

وحراسة تنظيم السوق النقدي وسريه، كما يقومان بالتدقيق واملراقبة على مجيع العمليات اليت يقوم هبا البنك، كما 
ا�ما يطلعان جملس االدارة بعمليات املراقبة اليت أجرياها، والذين حيضران اجتماعاته بصوت استشاري، كما 

ميكنهما ان يقدما االقرتاحات واملالحظات املالئمة للمجلس ويطلعان هبا الوزير املكلف باملالية، والذي ميكنه أن 
يطلب منهما يف كل حني تقارير حول مسائل تدخل ضمن اختصاصاهتما، ويقع على عاتقهما تقدمي تقارير 

 1سنوية لكل من جملس االدارة والوزير املكلف باملالية.
 مديرية عامة، وكل منها تتجزأ إىل مديريات 11يتكون بنك اجلزائر من ب- المفتشية العامة لبنك الجزائر: 

فرعية، وتعترب املديرية العامة للمفتشية العامة إحدى املديريات العامة للبنك، واليت بدورها تنقسم إىل  مديرية 
املفتشية اخلارجية، ومديرية املفتشية الداخلية، ومديرية مراقبة املستندات، واملفتشيات اجلهوية للوسط والشرق 

والغرب. ولكل منها دور يف منظومة العمل الرقايب للمفتشية العامة على اجلهاز املصريف، فهي تسهر على حسن 
سري مصاحل البنك املركزي واملراقبة والتدقيق يف كل أنشطته اإلدارية واملصرفية يف إطار مراقبة داخلية، ومراقبة البنوك 

واملؤسسات املالية وفروع املصارف األجنبية يف اجلزائر يف إطار رقابة خارجية ميدانية تشمل الرقابة على 
 2املستندات.

- الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية: 2
 14 املؤرخ يف 10-90 من القانون رقم 143أنشئت اللجنة املصرفية مبوجب نص املادة أ- اللجنة المصرفية: 

 املتعلق بالنقد والقرض، وكلفت مبراقبة حسن تطبيق القوانني واالنظمة اليت ختضع هلا البنوك 1990افريل 
واملؤسسات املالية، ومبعاقبة املخالفات املثبتة، إال أن ضعف الرقابة املصرفية ومانتج عتها من انتشار لظاهرة الفساد 

يف القطاع املايل واليت برزت يف شكل حتويالت غري مشروعة لالموال املصرفية، واليت مست باألخص البنوك 

                                                           
 .73، ص ، مرجع سابق نواصر الطاهر، حلاق عيسى. 1
 .74، ص ، المرجع نفسه نواصر الطاهر، حلاق عيسى. 2
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 املتعلق 2003 اوت 26 املؤرخ يف 11-03اخلاصة، ونظرا هلذه التداعيات مت الغاء هذا القانون مبوجب األمر رقم:
بالنقد والقرض، إال أن هذا االخري قد أبقى على هذه اللجنة، واصبحت يف ظله تتمتع بصالحيات واسعة ومطلقة 

 1يف اجراء عملية الرقابة واالشراف على املؤسسات املصرفية واملالية.
 2، خيول هلذه اللجنة الصالحيات التالية:03-11 من األمر رقم 105ورجوعا للمادة 

 ؛مراقبة مدى احرتام  البنوك واملؤسسات املالية لألحكام التشرعية والتنظيمية املطبقة 
 ؛املعاقبة على االختالالت اليت تتم معاينتها 
 ؛تفحض اللجنة شروط استغالل البنوك وتسهر على نوعية وضعياهتا املالية 
 ؛تسهر  على احرتام قواعد حسن سري املهنة 
  تعاين عند االقتضاء املخالفات اليت يرتكبها اشخاص ميارسون نشاطات البنك أو املؤسسة املالية دون أن يتم

إعتمادهم، وتنطبق عليهم العقوبات التأديبية املنصوص عليها يف هذا األمر دون املساس باملالحقات االخرى 
اجلزائية واملدنية. 

من خصائص البنوك املركزية أ�ا ال تتعامل مع االفراد األمر الذي مييزها عن البنوك ب- محافظو الحسابات: 
التجارية واملؤسسات املالية اليت تقوم بتسيري وسائل الدفع واستقبال الودائع وتقدمي القروض، ونظرا لطبيعة 

وحساسية نشاط هذه االخرية أوجد املشرع آلية رقابة تضمن محاية قروض املؤسسات املصرفية وودائع اجلمهور- 
اليت كما هو معلوم حيق استعتماهلا- الية نظم فيها املشرع يف الفصل األول من الباب الثاين حتت عنوان: حمافظوا 

حيث ألزم البنوك واملؤسسات املالية بضرورة تعيني خمافظني للحسابات من قائمة اخلرباء احملاسبني  ؛احلسابات
وحمافظي احلساسبات، يقومون مبراقبة وتدقيق عملياهتا احملاسبية، وإعالم حمافظ البنك باملخالفات املرتكبة من 

اهليئات اخلاضعة رقابتهم. وتقدمي تقارير عن عمليات املراقبة حملافظ البنك واجلمعية العامة، وخيضعون ملراقبة اللجنة 
املصرفية اليت ميكنها توقيع عقوبات عليهم جراء االخالل بااللتزامات القانونية 

 3 من قانون النقد والقرض.102 و 101 و 100 وهذا متاشيا ومقتضيات املواد: 
 املتعلق 11-03 من األمر رقم 98 و 97تلتزم البنوك واملؤسسات املالية تطبيقا للمادتني ج- مركزية المخاطر:

بالنقد والقرض باحرتام ضوابط التسيري اهلادفة إىل ضمان سيولتها وقدرهتا على الوفاء اجتاه الغري وال سيا اجتاه 
،  4املودعني، وكذا ضمان التوازن املايل، وجيب عليها بشكل خاص أن حترتم نسب التغطية وتوزيع املخاطر

ومركزية االخطار هي إحدى املديريات الفرعية للمديرية العامة للقرض والتنظيم البنكي، فهي بذلك من ضمن  

                                                           
 العدد، 05، جملة الباحث للدراسات االكادميية،  اجمللد دور اللجنة المصرفية في الرقابة  على المعليات المصرفية لعماري وليد، بوحليس سامية، . 1

  .413 ص ،2018، 03
 .75، ص ، مرجع سابق نواصر الطاهر، حلاق عيسى. 2
 .77 ، ص، المرجع نفسهنواصر الطاهر، حلاق عيسى.  3
 .123 ص، 2018.، 11، جملة املفكر، العددالرقابة االحترازية وأثرها على العمل المصرفي بالجزائربوحفض جالب نعناعة، .  4
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، تكلف هذه االخرية جبمع أساء املستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض املمنوحة 1هياكل بنك اجلزائر
واملبالغ املسحوبة، والضمانات املعطاة لكل قرض من مجيع البنوك واملؤسسات املالية، كما الجيوز منح أي قرض 

دون أن يكون البنك أو املؤسسة املالية قد حتصل من مركزية املخاطر على املعلومات املتعلقة باملستفد من 
 2القرض.

 املؤرخ يف 02-92مت انشاؤها من قبل بنك اجلزائر مبوجب النظام رقم د- مركزية المستحقات غير المدفوعة: 
 بإنشاء مركزية لعوارض الدفع، واليت عرفت فيما بعد مبركزية املستحقات غري املدفوعة مبوجب 1992 مارس 22

، واليت مت فرض على كل الوسطاء املاليني لالنظمام إىل هذه املركزية وتقدمي كل املعلومات الضرورية 11-03األمر 
هلا، وتقوم مركزية املستحقات غري املدفوعة بتنظيم املعلومات املرتبطة بكل احلوادث واملشاكل اليت تظهر عند 
اسرتجاع القروض، واليت هلا عالقة مبحتلف وسائل الدفع يف شكل بطاقة مركزية، كما تعمل على نشر قائمة 

 3حوادث الدفع وما ينجم عنها وذلك بطريقة دورية وتبليغها للوةسطاء املاليني وإىل أي سلطة اخرى معنية.
 من قانون النقد والقرض على إنشاء هيئة للتأمني على الودائع 170نصت املادة ه-هيئة التأمين على الودائع: 

 11.4-03مبوجب القانون رقم  2003 أوت 26البنكية، إال أن التأسيس العملي هلذه اللجنة مل يأيت إال يف 
إن جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونةجاء ليدعم جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد:و- 

 املؤرخ يف 03-92ضبط قواعد العمل بأهم وسائل الدفع وهي الشيك، وقد مت انشاء هذا اجلهاز مبوجب النظام 
، والذي كلف بتجميع املعلومات املرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد والقيام 1992 مارس 22

بتبليغ هذه املعلومات إىل الوسطاء املاليني املعنيني، يف مقابل ذلك جيب على الوسطاء املاليني الذين وقعت لديهم 
هذه احلاالت أن يصرحوا بذلك اىل مركزية املستحقات غري املدفوعة حىت ميكن استغالهلا والتبليغ عن وسطاء 

 مبختلف الرتتيبات الوقائية املتعلقة بإصدار 2008جانفي  20 الصادر يف 01-08ماليني اخرين وقد جاء النظام 
 5الشيكات دون رصيد ومكافحتها.

 
 
 

                                                           
 .78، ص ، مرجع سابق نواصر الطاهر، حلاق عيسى. 1
 .123 ، صمرجع سابقبوحفض جالب نعناعة، .  2
 ،20 ، جملة العلوم االنسانية، اجمللددور بنك الجزائر في عصرنة مهام اإلشراف في إطار إرساء مبادئ الحوكمةطالل عباسي، اهلام بوجعدار،  . 3

 .402 ص ،2020، 02 العدد
، رسالة ماجستري، غري منشورة،  كلية العلوم االقتصادية التحرير المالي وأثره على النمو االقتصادي: دراسة حالة الجزائرشكوري سيدي حممد، .  4

 .123 ص، 2005/2006، والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ايب بكر بلقايد، تلمسان
 .402، ص المرجع نفسه طالل عباسي، اهلام بوجعدار، . 5



 الفصل الثالث: أثار التحرير المالي على تنافسية المصارف الجزائرية

 

 
 

198 

 المطلب الثاني: السوق المصرفية في الجزائر 
  أهمية النظام المصرفي في االقتصاد الجزائري الفرع األول:

قق القطاع املصريف اجلزائري تطوراً كبرياً خالل السنوات القليلة ح- مكانة القطاع المصرفي الجزائري: 1
واكب التطورات اإلقتصادية واملالية والنقدية اليت شهدهتا اجلزائر. وعلى الرغم من اإلجنازات الكبرية اليت واملاضية، 

 فقط من القطاع املصريف العريب، على %4.9 يشكل القطاع املصريف اجلزائري نسبة  حبيث؛حققها القطاع املصريف
 اظهرت البيانات املالية املتوفرة 1. من اإلقتصاد العريب%8.4الرغم من أن اإلقتصاد اجلزائري يشكل نسبة 

 مصرف عامل 100 مصرفا عامال يف الدول العربية ضمن أكرب 43 دخول 2015للمصارف العربية يف �اية عام 
 مصرفا عربيا و 34)، وتقسم تلك املصارف اىل Tier 1 Capitalيف قارة افريقيا حبسب رأس املال االساسي (

 ملصارف اجنبية. وقد احتلت مصر املرتبة االوىل بالنسبة لعدد املصارف اليت  )Subsidiaries شركات تابعة (9
مصارف  03مصرفا عربيا و  15 مصرفا من مصارفها تلك الالئحة منها ( 18دخلت الالئحة، وذلك بدخول 

 234.5 مليار دوالر وموجوداهتا اجملمعة حبوايل 13.5تابعة ملصارف اجنبية ) مبجموع راس مال اساسي قدر بـ 
مليار دوالر، يف حني جاءت كل من املغرب وتونس يف الرتبة الثانية والثالثة على الرتتيب، كما تضمنت الالئحة 

 مليار دوالر وموجوداهتا حوايل 2.5 مصارف عاملة يف اجلزائر، مبجموع راس مال اساسي يقدر بـ 05املذكورة 
 بنك من حيث رأس 1000تصنيف أكرب  The Banker اطلقت 2017ويف جويلية  2 مليار دوالر.31.1

   3املال، ومل تسطيع اجلزائر ان تكون من ضمنهم.

يلعب قطاع البنكي دورا مهما يف - المساهمة القطاع المصرفي في تكوين الناتج المحلي االجمالي :2
تكوين الناتج الوطين االمجايل بطريقة مباشرة من خالل خمرجاته اليت تصب مباشرة يف النشاط االقتصادي وبطريقة 

عرفت إمجايل أصول اجلهاز املصريف منوا معتربا خالل  حبيث ؛غري مباشرة باعتباره وسيط يف كثري من العمليات
 14098.4اىل  2000 مليار دينار سنة 2441.6 مرة، من 5 حبيث تضاعفت باكثر من ؛2017-2000 الفرتة

وبالتايل فقد تطورت نسبة امجايل أصول اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية إىل إمجايل . 2017مليار دينار سنة 
. 2017 سنة % 74.9 إىل 2000  سنة%59.5الناتج احمللي من 

 %34.17من تطورت نسبة إمجايل الودائع ( مبا يف ذلك ودائع قطاع احملروقات) إىل الناتج الوطين االمجايل كما 
 .2017  سنة%54.11 اىل 2000سنة 

                                                           
  متوفر على املوقع االلكرتوين: القطاع المصرفي الجزائري: تحديث وتطوير مستمران:احتاد املصارف العربية، .  1

http://uabonline.org/wp-content/uploads/2020/06/القطاع -املصريف-اجلزائري-pdf [23/08/2018] 
 ، توفر على املوقع االلكرتوين: مصرف في افريقيا100المصارف العربية ضمن  اكبر احتاد املصارف العربية،  .  2

http://uabonline.org/ar/ -مصرف-عريب100أول-  [23/08/2018] 
 .87 ، صمرجع سابقطلحاوي فاطمة الزهراء، مدياين حممد،  . 3

http://uabonline.org/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
http://uabonline.org/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
http://uabonline.org/ar/%D8%A3%D9%88%D9%84-100-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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وأخريا تطورت نسبة امجايل القروض قروض املصارف واملؤسسات املالية لالقتصاد ( قروض للمقيمني وخارج 
  اىل 2000 سنة % 24.24القروض املعاد شراؤها من طرف اخلزينة العمومية) اىل الناتج الوطين االمجايل من 

. 2017 سنة 46.95%
الفرع الثاني: دور البنوك الجزائرية في عملية التمويل 

يعرف التمويل على انه خمتلف العمليات اليت متكن املؤسسة من احلصول على االموال الالزمة لتمويل نشاطها 
" بأنه الفعالية املتعلقة بتخطيط Dougallet Gutmanسواء كان من مصادر داخلية او خارجية، وقد عرفه " 

. ورغم اختالف مصادر التمويل وتطورها ( االموال اخلاصة، االقرتاض 1وجتهيز االموال ورقابتها وادارهتا يف املؤسسة
من أسواق ؤأس املال.......)، إال أن البنوك ال تزال تلعب دورا اساسيا يف عملية التمويل خمتلف االنشطة 

االقتصادية، ويتوقف ذلك على مدى جناعتها وكفاءهتا يف تعبئة االدخارات ومنح االئتمان ( القروض ) .ميثل 
اجلدول التايل أهم بنود ميزانيات املصارف اجلزائرية، مبا فيها حجم الوائع والقروض، كما يلي:  

 ( الوحدة:مليار دينار )  2017-2000) توزيع بعض بنود ميزانيات المصارف الجزائرية خالل الفترة 21الجدول رقم (
 

راسمال او الودائع القروض االصول  
مخصصات 

راسمال او الودائع القروض االصول  
مخصصات 

2000 2441.6* 993.05* 1441.8* 103.84* 2009 7 327,3 3085.2 4731.8 302 
2001 2793.1 1077.7 1475.3 121.2 2010 7 988,7 3266.5 5287.9 318.2 

2002 3323.7 1266 2063.4 131 2011 9 002,4 3724.63 6316.5 369.7 

2003 3534.4 1379.5 2373.8 137.8 2012 9 654,4 4296.32 6760.4 372.7 

2004 3893,0 1534.4 2637.7 141.7 2013 10320,0 5154.49 8787.4 396.7 

2005 4 209,8 1779 2886.2 151.8 2014 11976.4 6502.85 9117.5 396.7 

2006 5 228,9 1904.1 3481.6 161.3 2015 12508.7 7245.6 9200.7 449.7 

2007 6 510,8 2203.8 4382.5 170.8 2016 12881.0 7908.04 9080 520.7 

2008 7 287,2 2614 4937.9 183.9 2017 14098.4 8860.14 10232.2 525.7 

باالعتماد على النشرات االخصائية لبنك اجلزائر على املوقع االلكرتوين:  : المصدر
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_45a.pdf [15/16/2019] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_25a.pdf[15/16/2019] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_09a.pdf[15/16/2019] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_02a.pdf[15/16/2019] 
*Ishaq Hasini, Khadra Dahou, The evolution of algerian banking system, Management 
Dynamics in the Knowledge Economy, Vol 06, 2018, p158 

 

                                                           
 .119ص ،2010، عمان، 01، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، طالتحليل االئتمانيحسن مسري عشيش، .  1

http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_45a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_25a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_09a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_02a.pdf
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 حجم الودائع يف النظام 2017 حىت 2000من خالل اجلدول أعاله يتبني أنه خالل فرتة الدراسة املمتدة من 
 2000 مليار دينار سنة 1441.8عرف حجم الودائع تطورا معتربا من  حبيث ؛املصريف أكرب من حجم القروض

 مرة، وقد بلغ متوسط معدل الزيادة يف الودائع 7 أي تضاعف بأكثر من ؛2017 مليار دينار سنة 10232.2اىل 
 2000مليار دينار سنة   993.05 ، يف حني تضاعف حجم القروض املقدمة لالقتصاد من %33.86  ككل

 مرة. 8تضاعف بأكثر من ؛ 2017 مليار دينار سنة 8860.14اىل 
-2000خالل الفرتة  % 47.9تضاعف حجم الودائع حتت الطلب بنسبة - تطور حجم الودائع البنكية: 1

يف حني بلغ متوسط معدل الزيادة يف الودائع %، 21.3 وبنسبة اقل للودائع اجلارية حبيث مل تتجاوز،2017
.   %52.06 مايقارب 2017-2004كضمان خالل الفرتة 

 (الوحدة: 2017-2000 ) تطور حجم الموارد المجمعة لدى المصارف الجزائرية خالل الفترة 14الشكل رقم: ( 
مليار دينار  
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 : باالعتماد على النشرات اإلحصائية لبنك اجلزائر على املوقع االلكرتوين: المصدر
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_45a.pdf[15/16/2019] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_25a.pdf[15/16/2019] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_09a.pdf[15/16/2019] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_02a.pdf[15/16/2019] 
 

 

من خالل الشكل أعاله نالحظ أن هناك تطور مستمر يف حجم املوارد اجملمعة جبميع اشكاهلا ( ودائع حتت 
، كما يالحظ ان هناك تذبذب يف منو حجم 2017-2000الطلب، ودائع الجل والودائع كضمان) خالل الفرتة 

 مرة من حجم الودائع حتت 1.46الودائع حتت الطلب والودائع الجل حبيث تضاعف حجم الودائع الجل بـ 
 تطور يف حجم الودائع حتت الطلب يفوق 2012-2006 ، مث عرفت الفرتة2005-2000الطلب خالل الفرتة 

http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_45a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_25a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_09a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_02a.pdf
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 مرة أكرب من حجم الودائع 1.2التطور يف حجم الودائع الجل، حبيث تضاعف حجم الودائع حتت الطلب بـ 
عرفت الودائع  فعرفت تذبذب  يف تطور حجم الودائع ( ألجل وحتت الطلب)، 2017-2013الجل، أما الفرتة 

  حبيث تضاعفت حبوايل 2017 اىل سنة 2004 كضمان منو متزايد يف حجمها اعتبارا من سنة
مرة.  4.6

 90.3 مبعدل 2017-2000 من- إستأثرت البنوك العمومية باحلصة االكرب من جمموع املوارد اجملمعة طيلة الفرتة 

 مبعدل 2017 اما أدىن حصة هلا فكانت سنة، %94.8 مبعدل 2000 حبيث حصلت على اكرب حصة سنة ؛ %
85.5%. 

 حبيث ؛% 88.03 حوايل 2017-2000 - بلغت حصة البنوك العمومية من الودائع حتت الطلب خالل الفرتة
مبعدل  2016 أما أدىن حصة هلا فكانت خالل سنة، %93.74 مبعدل 2000 حتصلت على أكرب حصة سنة

82%   .
حبيث بلغت  ؛% 93.77حوايل  2017-2000- بلغت حصة البنوك العمومية من الودائع الجل خالل الفرتة 

 .%89.90  مبعدل2017 أما أدىن حصة هلا فكانت سنة، 2000 سنة  %98.29 أكرب حصة

- فيما خيص مصادر الودائع: بالنسبة للودائع حتت الطلب، فاملصدر االساسي هلا هو القطاع العمومي واملتمثل 
يف املؤسسات واهليئات العمومية وحبصة اقل لصاحل املؤسسات اخلاصة، اما بالنسبة للودائع الجل، فاملصدر 

الرئيسي هو القطاع اخلاص واملتمثل خاصة يف ودائع االسر واجلمعيات .  
 سنة 701.812 مرة ( من 6تضاعفت القروض املقدمة للقطاع العام باكثر من - تطور حجم اإلئتمان: 2

 مليار 291.24، اما بالنسبة للقروض املقدمة للقطاع اخلاص فتضاعفت من  )2017 سنة 4311.8 اىل 2000
مرة. والشكل املوايل  15 أي تضاعفت باكثر من  2017 مليار دينار سنة 4566.1 اىل  2000دينار سنة 

يوضح تطور حجم القروض يف اجلزائر: 
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  ): تطور حجم القروض حسب وجهتها ( القطاع العام/ القطاع الخاص ( الوحدة: مليار دينار ) 15الشكل رقم (  
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: باالعتماد على النشرات االخصائية لبنك اجلزائر على املوقع االلكرتوين:  المصدر

http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_45a.pdf[15/16/2019] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_25a.pdf[15/16/2019] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_09a.pdf[15/16/2019] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_02a.pdf[15/16/2019] 
 

من خالل الشكل أعاله يتبني أن تطور حجم القروض حسب وجهتها ( القطاع العام او اخلاص ) خالل الفرتة 
 كان حجم القروض املوجهة للقطاع العام أكرب من 2005 حبيث انه قبل سنة ؛عرف تذبذبا 2017- 2000

حجم القروض املوجهة للقطاع اخلاص، مث اجته التطور يف حجم القروض لصاحل القطاع اخلاص مقابل القطاع العام 
ويفسر ذلك جبدية االهتمام بالقطاع اخلاص وفائض السيولة الذي مييز خزينة املصارف ، 2015- 2005من 

العمومية، وكذلك توجهات الدولة آنذاك إىل تشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وإنشاء صناديق ضمان 
 مث حتول اجتاه تطور حجم القروض لصاحل القطاع العام. 1القروض،

- إن حجم القروض املقدمة من طرف البنوك العمومية للقطاع العام أكرب منها بالنسبة  القطاع اخلاص ،وقد 
 مرات حيث انتقل من 6تضاعف تطور حجم االئتمان املمنوح من طرف البنوك العمومية للقطاع العام حبوايل 

، كما تضاعفت تطور حجم القروض املقدمة 2017 مليار سنة 4302.3 اىل 2000 مليار دينار سنة 701
 مليار دينار سنة 3401.7 اىل 2001 مليار دينار سنة 264.872 مرة وانتقل من 12للقطاع اخلاص بأكثر من 

2017  
كما أن نصيب البنوك اخلاصة أكرب من  حيث جمموع القروض املمنوحة للقطاع اخلاص هي أكرب من تلك -

 حبيث انتقل من ؛ مرة 44حبيث تضاعف جحم القروض املمنوحة للقطاع اخلاص باكثر من ؛املمنوحة للقطاع العام

                                                           
 .400 ص مرجع سابق،زينب طورش، ناجي بن حسني،  . 1

http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_45a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_25a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_09a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_02a.pdf%5b15/16/2019
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، كما تضاعف حجم االئتمان املقدم للقطاع 2017 مليار دينار سنة 1164اىل  2000 مليار دينار سنة 26.36
 ). 2017مليار دينار سنة  9.5 اىل 2000 مليار دينار سنة 0مرة ( من  9حبوايل 

 2298اىل  2000 مليار دينار سنة 467 مرة وانتقلت من 4تضاعفت القروض القصرية االجل بأكثر من * 
 526.7 مرة ( من 11، يف حني تضاعفت القروض املتوسطة وطويلة االجل أكثر من 2017مليار دينار سنة 
 وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل: ،2017 مليار دينار سنة 5993.6 اىل 2000مليار دينار سنة 

 ): تطور القروض حسب تاريح استحقاقها ( الوحدة: مليار دينار) 16الشكل رقم ( 
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 : باالعتماد على النشرات االخصائية لبنك اجلزائر على املوقع االلكرتوين: المصدر

http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_45a.pdf[15/16/2019] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_25a.pdf[15/16/2019] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_09a.pdf[15/16/2019] 
http:// www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_02a.pdf[15/16/2019] 
 
من خالل الشكل اعاله يتبني ان االقتصاد اجلزائري يعتمد بصفة رئيسية على القروض املتوسطة وطويلة االجل يف 
متويل االقتصاد، كما نالحظ ان هناك منوا متوازن يف حجم القروض ( املتوسطة وطويلة االجل و القروض متوسطة 

، مث هناك منو متزايد يف حجم القروض متوسطة وطويلة االجل مقارنة 2006-2000االجل) خالل الفرتة 
بالقروض قصرية االجل. 

 مرة 11- تضاعف حجم القروض املتوسطة و طويلة االجل املمنوحة من طرف البنوك العمومية باكثر من 
 كما تضاعف حجم ،2017 مليار دينار سنة 6120.3 اىل 2001 مليار دينار سنة 554.5وانتقلت من 

 مليار 1583.7 إىل 2000 مليار دينار سنة 478.4  من   حبيث إنتقل؛ مرة3القروض قصرية االجل بأكثر من 
 . 2017دينار سنة 

 مرة 46- كما تضاعف حجم القروض املتوسطة وطويلة االجل املقدمة من طرف البنوك اخلاصة بأكثر من 
، كما تضاعف حجم القروض  2017 مليار دينار سنة 459.6 اىل 2001 مليار دينار سنة 9.82وانتقلت من 

http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_45a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_25a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_09a.pdf
http://www.bank-of-algeria/pdf/bulletin_02a.pdf%5b15/16/2019
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 مليار دينار سنة 714.3 إىل 2001 مليار دينار سنة 34.86 مرة وانتقلت من 20قصرية االجل بأكثر من 
2017.  

- القروض املوجهة للقطاع العمومي مكونة أساسا من قروض مباشرة و مصدرة من طرف البنوك العمومية بصفة 
 إىل 2003مليار دينار سنة  791.495 حبيث تطور من ؛ مرة5خاصة، حبيث تضاعفت هذه القروض بأكثر من 

 مليار 7.235 حبيث إنتقل من ؛أما نصيب البنوك اخلاصة فكان ضئيل جدا. 2017مليار دينار سنة  4154
.  2017 حىت سنة 2006وينعدم هذا التمويل ابتداء من سنة  2004دينار سنة 

واليت كان معظمها هي االخرى يف ، املوجهة للقطاع اخلاص -  تقوم البنوك العمومية واخلاصة بتقدمي القروض 
 مرة من 6حبيث تضاعف حجم هذه القروض املقدمة من طرف البنوك العمومية بأكثر من  ؛شكل قروض مباشرة

، يف حني تضاعف حجم هذه 2017 مليار دينار سنة 3400.4 إىل 2003 مليار دينار سنة 487.740
 إىل 2005 مليار دينار سنة 131.121 مرة، وانتقل من 8القروض املقدمة من طرف البنوك اخلاصة بأكثر من 

 .2017 مليار دينار سنة 1164.4
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المطلب الثالث: مجهودات الجزائر في تعزيز تنافسية القطاع المصرفي 
  القيام بالوظائف الحديثة للمصارف التجاريةالفرع االول:

،  2006 فيفري 20 املؤرخ يف 05-06 تناول نشاط التوريق يف اجلزائر يف القانون رقم تم التسنيد والتوريق:-1
واملتضمن توثيق القروض الرهينة، وقد جاء هذا القانون لسد الفراغ يف جمال نظام التوريق يف اجلزائر، وكذا عصرنة 

 بعد صدور هذا القانون اصبحت شركة إعادة 1منظومتها التشريعية يف اجملال املايل وتكييفها مع السياق الدويل.
 2التمويل الرهين متول البنوك بالطريقتني التاليتني:

 حسب هذه الطريقة فإنه بإمكان الوسيط املعتمد احلصول على املبالغ إعادة التمويل مع حق الرجوع  :
 من الضمانات املقدمة % 80املطلوبة إلعادة متويل القروض اليت قدمها يف إطار متويل السكن يف حدود 

لذلك، إال أن القروض تبقى ضمن موجودات الوسيط املعتمد ويتحمل هذا األخري مجيع األخطار املتعلقة 
بالقروض املمنوحة يف إطار متويل السكن، كما تبقى مجيع الرهونات العقارية والتأمينات مسجلة بإسم الوسيط 

 املعتمد.
 بإمكان الوسيط املعتمد احلصول على املبالغ املطلوبة يف إطار إعادة متويل إعادة التمويل دون حق الرجوع  :

للمحافظ العقارية اليت مت متويلها يف إطار القروض السكنية، لكن بعد امتام حتويل مجيع الرهونات والضمانات 
 عكس ماهو عليه يف الطريقة األوىل، وتتحمل مبقتضى ذلك أياألخرى بإسم شركة إعادة التمويل الرهين، 

شركة إعادة التمويل الرهين مجيع االخطار املتعلقة بالديون. 
 حيث ؛10-90ظهر عقد االجيار التمويلي من خالل قانون النقد والقرض رقم -خدمات التمويل التأجيري: 2

، ويعترب مبثابة عمليات قرض، عمليات االجيار املقرونة حبق الشراء وال سيما 112جاء يف الفقرة الثانية من املادة 
عمليات االقرتاض مع االجيار. إال أنه مل يطبق هذه التقنية من طرف البنوك التجارية اجلزائرية إىل غاية صدور 

 الذي يعترب االجيار التمويلي عملية جتارية ومالية، وتشجيعا على توجيه 10/01/1996 املؤرخ يف 96/09األمر 
املتعاملني االقتصاديني لللجوء إىل هذه الصيغة التمويلية لتكوين أصول ثابتة مث اصدار النص التنظيمي رقم 

 احملددين لكيفية تكوين ،22/10/1996 املؤرخ يف 96/07، واألمر 03/07/1996 املؤرخ يف: 96/06
 اقتصار ممارسة 2000-1997 عرفت الفرتة 3مؤسسات اإلجيار التمويلي إثناء تطبيقها هلذه الصيغة التمويلية.

 حيث 2001 وبنك الربكة اجلزائري إىل غاية  SALEMالتمويل التأجريي على الشركة اجلزائرية لإلجيار املايل 
 العربية لالجيار املايل دخلت الشركة 2002 نشاط التمويل التأجريي، ويف عام SOFINANCEدخلت شركة 

                                                           
،  رسالة  ماجستري يف العلوم االقتصادية، غري منشورة، كلية العلوم دور التوريق في نشاط البنك- حالة بنك التنمية المحليةعمار بوطكوك،  . 1

 .104 ص ،2007، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة منتوري، اجلزائر
ص  2007 ،2، جملة األكادميية العربية يف الدمنارك، العددإعادة التمويل الرهني وأثره على المنظومة المالية والمصرفية في الجزائرعمر طالب، .  2

20. 
 .114  ص، 2016 ،03 جملة البشائر االقتصادية، العدد ،2013-2007 تقييم سوق االيجار التمويلي في الجزائر خالل الفترةبودايل خمطار،  . 3
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ALC مث تلتها الشركة العامة اجلزائرية SGA ، دخول الشركة املغربية اجلزائرية لإلجيار املايل 2006ويف عام 
MLA ،غري أنه مت أنسحاب شركة SALEM  من السوق اجلزائري وهذا لصدور قرار تصفية الصندوق الوطين

ولكن عرفت نفس الفرتة دخول بنك ثالث هو ، 2008 سبتمرب 14 للتعاون الفالحي اليت تعترب أحد فروعها يف
بنك الفالحة والتنمية الريفية حبيث أوكلت له مهمة التكفل بعمليات التمويل التأجريي يف ميدان القطاع الفالحي 

 عرف ميالد الشركة الوطنية لالجيار املايل 2009بناء على إتفاق بينه وبني وزارة الفالحة والتنمية الريفية، ويف عام 

SNL وقيام كل من بنكي : BNP PARIBAS و NATEXIS  بعمليات التمويل التأجريي. كما عرفت
 2012 مث إلتحاق شركتني اخرايتني يف SRH زيادة متعامل جديد واملتمثل يف شركة أعادة التمويل الرهين 2010

 1.  ممارس لنشاط التمويل التأجريي12 ليصبح العدد اإلمجايل EDI و اجلزائر إجيار ILAومها: إجيار اجلزائر 
الفرع الثاني: اعتماد انظمة ووسائل الصيرفة االلكترونية الحديثة 

، وقد عرف إنضمام الواليات 1977إن نظام سويفت هو من أقدم االنظمة اآللية ظهورا، وقد ظهر يف سنة 
املتحدة األمريكية والعديد من البلدان األوربية باإلضافة إىل اسرائيل ووافقت على استعمال شبكة سويفت من 

أجل تنفيذ معامالهتا الدولية والقدرة على التبادل الرسائل املالية، ومل يكن األمر كذلك مع جل البلدان اإلسالمية. 
 ألسباب سياسية، وبعد مرور  وقت من الزمن 1977ففي اجلزائر مت رفض املشروع عند إقرتاحه ألول مرة يف سنة 

أدركت هذه البلدان، مبا فيها اجلزائر، بأن شبكة سويفت تضمن سرية املعامالت من خالل املعاجلة اآللية للرسائل 
 دون التخلي عن استعمال ،1991ديسمرب  31املتنقلة بني البنوك، وبدأت اجلزائر بإستعماله بصورة رمسية يف 

التلكس، وأقتصر األمر يف البداية على بنك اجلزائر والبنك اخلارجي اجلزائري، مث بدأت شبكته تتوسع يف اجلزائر 
 أما االنظمة احلديثة اليت تتمحور عليها معظم العمليات املالية يف اجلزائر فتتمركز حول 2لتشمل معظم البنوك.
نظامني اساسني مها: 

 دخل نظام الدفع االمجايل الفوري للمبالغ الكبرية واملدفوعات :)ARTSنظام التسوية االجمالية الفورية (أ- 
 من 02، ومت االشارة اليه من خالل نص املادة 2006 " قيد التشغيل يف فيفري  ARTSاملستعجلة املسمى "  

 ويعترب قاعدة عصرنة ،3 املتعلق بنظام التسوية اإلمجالية الفورية للمبالغ الكبرية والدفع املستعجل04-05النظام رقم 
أنظمة الدفع وبزيادة وترية تشغيلية تدريية، وقد أثر إجيابيا على إدارة خزينة البنوك، وهو نظام خاص بكل 

املدفوعات مابني البنوك اليت تعادل أو تفوق واحد مليون دينار واملدفوعات املستعجلة،وتتمثل هذه املدفوعات 
أيضا يف التحويالت حلساب البنوك واملؤسسات املالية ومركز الصكوك الربيدية، املشاركة يف النظام وكذا التحويالت 

                                                           
 .170 ص ،2018، 01، العدد05  جملة البحوث اإلقتصادية واملالية، اجمللدالتمويل التأجيري في الجزائر: واقعه ومتطلبات تطويره،زودة عمار، . 1
، جملة اإلقتصاد واالحصاء التطبيقي،  في المعامالت الدولية " SWIFT "   دوافع استعمال شبكة سويفتزروين مصطفى، حنك سعيدة، .  2

 .171، ص 2013، 02، العدد 10اجمللد 
 : : متوفر على املوقع اإللكرتوينمحاضرات في القانون البنكيمسريدي سيد امحد،  . 3

http// :www.elearn.univ-tlemcen.dz [ 12/04/2021 ] 
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 حبيث ؛إىل منو متزايد يف عدد العمليات 2017-2006 تشري تقارير بنك اجلزائر خالل الفرتة 1حلساب زبائنها.
. أما من حيث قيمة العمليات 2017 عملية سنة 339227 إىل 2006 عملية سنة 142373تطورت من 

 بقيمة 2011إىل غاية سنة  2006 مليار دينار سنة 750.6فنالحظ أن هناك تزايد يف قيمة العمليات من 
 مليار دينار سنة 99896.3 إىل 2012 سنة 535234مليار دينار، مث اخنفضت قيمة العمليات من  680123

الرتاجع من حيث القيمة يعود غالبا إىل عمليات السياسة النقدية والعمليات من مصرف إىل  ويعود. 2017
 عملية مببلغ 339227 إىل أن النظام عاجل مايعادل 2017مصرف. فعلى سبيل املثال يشري تقرير بنك اجلزائر 

 مليار دينار جزائري يف 201692.3 عملية  مببلغ قدره 328404 مليار دينار مقابل 99896.3امجايل قدره 
 حبيث ؛ من حيث القيمة% 50.5 وبرتاجع معترب قدره ،% 3.3 بإرتفاع من حيث احلجم قدره أي، 2016

 % 85.5 باخنفاض قدره أي مليار دينار 18618.4تقلصت حبدة عمليات السياسة النقدية لتبلغ إمجايل قدره 
  2016.2عن سنة 

، وكان هدفه 2005ديسمرب  15 الصادر بتاريخ 06-05حدد النظام رقم ب- عمليات المقاصة االلكترونية:  
االساسي يتمثل يف تسوية املعامالت ومعاجلتها ما بني البنوك واملؤسسات املالية بصورة آلية حتت إشراف البنك 

، ويعترب كنظام للدفع الشامل أو نظام الدفع للمبالغ الصغرية، 2006 ماي 15 وقد دخل حيز التنفيذ يف 3املركزي.
ويهدف هذا النظام إىل وضع نظام مقاصة خاص بأوامر الدفع اخلاصة باجلهمهور العريض، وهو يسمح بتبادل كل 

 حيث بدأ تشغيل النظام مبقاصة الشيكات وأدخلت الوسائل األخرى تدرجييا، وتتدخل اهليئات ؛وسائل الدفع
 4التالية يف تسيريه وهي: بنك اجلزائر، البنوك التجارية، بريد اجلزائر، اخلزينة العمومية.

 بأن هناك تطورا متزايدا يف عدد العمليات اليت مت تنفيذها عن 2017-2006وتشري تقارير بنك اجلزائر للفرتة 
إىل أكثر  2006مليون عملية سنة  0.477 حبيث تطور عدد هذه العمليات من ؛طريق آلية املقاصة االلكرتونية

مرة، كما ان هناك تطور متزايد يف قيمة  48 أي زيادة بأكثر من 2017 سنة 22.946من  مليون عملية 
 .2017 مليار دينار سنة 18753.188 اىل 2007 مليار دينار سنة 5454.188العمليات من 

                                                           
 ،06، جملة الريادة القتصاديات األعمال، اجمللدواقع الصيرفة اإللكترونية في البنوك الجزائرية وافاق تطويرها سهيلة بن دريس، حممد محو، . 1

 .403 ص، 2020، 02العدد
 .91ص، 2017، ، اجلزائرالتطور اإلقتصادي والنقدي للجزائرتقرير بنك اجلزائر، .  2
 ص، 2017، 07 ،  اجمللة اجلزائرية لإلقتصاد واملالية، العددنظام المقاصة اإللكترونية كالية لتطوير وتحديث وسائل الدفع بالجزائر كون فتيحة، . 3

379. 
 .381، ص مرجع نفسهكون فتيحة، .  4
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ميكن تفسري هذا التطور بإرتفاع إستخدام وسائل الدفع االلكرتونية من جهة وبإرتفاع عدد املصارف واملؤسسات 
 بنك 29اىل  2006 مصرف ومؤسسة مالية يف سنة 24 من  حبيث انتقل عدد البنوك واملؤسسات املالية؛املالية

 2017.1جتاري ومؤسسة مالية خالل سنة 
سعت اجلزائر إىل خلق نظام جديد يتمثل يف الصريفة على اخلط، فكانت " ج- الصيرفة على خط الجزائر: 

اجلزائر للخدمات املصرفية اإللكرتونية" هذه الشركة نتجت عن اتفاق شراكة مابني اجملموعة الفرنسية "    
DIAGRAMDI : الرائدة يف جمال الربجميات املتعلقة بالصريفة االلكرتونية وثالث مؤسسات جزائرية، وهي "

MAGACTMULTIMEDIA و SOFTENGINEERINGو CERIST لتنشأ شركة للخدمات ، 
 لتقدم خدماهتا 2004)،و يف جانفي E-ALGERIABANKING SERVICESاملصرفية اجلزائرية (

املتعلقة بالبنوك عن بعد وتسيري أمن تبادل البيانات املالية للبنوك واملؤسسات املالية. يف البداية ركزت على عصرنة 
وتطوير اخلدمات البنكية وأنظمة الدفع االلكرتونية، ويف أنشئت هذه الشركة من أجل تلبية احتياجات املؤسسات 

املالية بإقرتاح برجميات تقدم خدمات عن طريق الربجميات املتعددة وذلك من خالل تبسيط وتأمني املبادالت 
 2.االلكرتونية

 28/09/1994 املؤرخة يف 94-64ظهرت البطاقات البنكية يف اجلزائر وفق التعليمة رقم  بطاقة االئتمان:–د
، وكان صاحب 1994ظهرت بطاقات السحب ألول مرة يف اجلزائر سنة ، 3واملتعلقة بتنميط البطاقات البنكية

 )، لكن إستعماهلا كان مقتصرا على بعض الوكاالت اخلاصة BADRاملبادرة هو بنك الفالحة والتنمية الريفية (
 كما قام املشرع ZIP ZAP.( 4 بطاقة زيب زاب ( 1996هبذا البنك. بعدما أصدر نفس البنك يف سنة 

 املتضمن 15-03 منه،  ويعترب القانون 69اجلزائري بتعريف وسائل الدفع يف قانون النقد والقرض من خالل املادة 
 املتعلق بالنقد والقرض أول قانون جزائري  تضمن التعامل االلكرتوين احلديث يف 11-03املوافقة على االمر 

  5القطاع املصريف.
 مت وضع 1998، ويف عام 1997: بدأ إدخال آالت السحب اآليل باجلزائر ابتداء من سنة ه- الصرافات اآللية

 1999 ويف بداية سنة .BADR ، BEA ،CCPهيئات مالية تشمل:  03 موزع أوتوماتيكي على مستوى 40

مت تعميم  2009 ومع �اية CPA ،CNEPيف اخلدمة على مستوى وكاالت: DAB جهاز 86مت وضع 
                                                           

 .385، ص مرجع نفسه كون فتيحة، . 1
 .405، ص مرجع سابقسهيلة بن دريس، حممد محو، . 2
، جملة واقع االصالحات المصرفية والصيرفة االلكترونية في ظل بيئة مؤسساتية جزائرية متغيرةصاحل صابري موالي خثري، فتحي بن لدغم، . 3

 .332 ص ،2018 ،16دفاتر إقتصادية، العدد 
 متوفر على املوقع االلكرتوين: ، واقع بطاقات االئتمان في الجزائرطافر زهري، بوترفاس اهلامشي، . 4

http://www.elbassair.net [ 15/10/2019] 
 08 ، رسالة ماجستري، غري منشورة، ختصص قانون أعمال،  كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعةالنظام القانوني لبطاقة االئتمانأوجاين مجال، . 5

 .30 ص،2015/2016،  قاملة،1945 ماي

http://www.elbassair.net/
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 جهاز موزعة 250ماكينات الصراف اآليل عرب كربيات املتاجر واملناطق اآلهلة بالسكان ليصل عدد االجهزة إىل 
 1عرب كربيات املدن اجلزائرية.

الفرع الثالث: اعتماد أدوات الصيرفة االسالمية 
تستند الصريفة االسالمية يف اجلزائر اىل عمل ثالثة مؤسسات مالية إسالمية عربية: بنك الربكة اجلزائري، املؤسسة 

العربية املصرفية، بنك السالم. وقد درس بنك اجلزائر جمموعة من االقرتاحات حتضريا للسماح للمصارف 
واملؤسسات املالية بفتح نوافذ خاصة بالتويل االسالمي لتساهم يف زيادة االدخار احمللي، ويف توفري التمويل الالزم 

للقطاع الفالحي وللمؤسسات الصغرية واملتوسطة. 
 واملتضمن قواعد ممارسة العمليات املصرفية املتعلقة 2019 نوفمرب 04 الصادر بتاريخ 18/02يعترب النظام 

بالصريفة التشاركية من طرف املصارف واملؤسسات املالية أول إطار قاوين تنظيمي خاص باملعامالت املصرفية 
املتوافقة مع ضوابط الشريعة االسالمية، غري أن هذا القانون شاهبه بعض الغموض، وهذا ماسرع بصدور األمر 

 هدفه حتديد  القواعد املطبقة على املنتجات املسماة " بالتشاركية " اليت ال يرتتب 2020 بداية مع سنة 20/02
عنها حتصيل أو تسديج فوائد، كما يهدف اىل حتديد شروط الرتخيص املسبق من طرق بنك اجلزائر للمصارف 

 2واملؤسسات املالية املعتمدة للقيام بالعمليات املتعلقة بالصريفة التشاركية.
 املصرفية العمليات القانون من الثانية املادة عرفت فقد التشاركية، الصريفة مبصطلح يرتبط قد الذي اللبس وإلزالة
 فئات ضمن تندرج اليت املالية واملؤسسات املصارف هبا تقوم اليت العلميات أ�ا على التشاركية بالصريفة املتعلقة

 توظيف وعمليات األموال تلقي عمليات يف واملتمثلة 11 – 03 األمر من 69 إىل 66 املواد يف املذكورة العمليات
 على العمليات هذه وختص الفوائد، تسديد أو حتصيل عنها يرتتب ال اليت واالستثمار التمويل وعمليات األموال

  3.االستثمار حسابات يف والودائع السلم االستصناع، اإلجارة، املضاربة، املشاركة، املراحبة، :اخلصوص
 
 
 
 
 

                                                           
، اطروحة دكتوراه علوم، غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية البنك المركزي وادارة السياسة النقدية في ظل االقتصادر الرقميمرمي ماطي، .  1

 .232 ص ،2016/2017،والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر ، بسكرة
  ، دراسات معهد التدريب وبناء القدرات،الصناعة المالية االسالمية بدول المغرب العربي: الواقع والتحديات واالفاقعبد الكرمي أمحد قندوز، . .2

 .29، ص 2020 صندوق النقد العريب،، 1العدد
 .30 ص ، المرجع نفسه،عبد الكرمي أمحد قندوز . 3
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 المطلب الثالث: مؤشرات تنافسية القطاع المصرفي الجزائري
حسب المؤشرات المؤسسية  الفرع االول: تنافسية االقتصاد الجزائري

 دولة يف املؤشر الكلي 137 من بني 86 املرتبة 2017اجلزائري سنة  مؤشر التنافسية العاملي إحتلت حسب تقرير
)، أي تقدمت برتبة واحدة عن سنة 2018-2017 ( حسب تقرير التنافسية العاملي للفرتة 4.07للتنافسية بقيمة 

 بعد اململكة 11أما ترتيبها ضمن جمموعة دول الشرق االوسط ومشال افريقيا فقد احتلت اجلزائر املرتبة  ، 2016
 عامليا، 95) متبوعة باجلمهورية التونسية ( احتلت املرتبة 4.24 عامليا، وبلغت قيمة املؤشر 71املغربية ( املرتبة 

)، ويف مايلي موقع اجلزائر يف الرتتيب العاملي للتنافسية كما هو موضح يف اجلدول التايل: 3.93قيمة املؤشر 
 2017-2000 ): ترتيب الجزائر حسب مؤشر التنافسية العالمي خالل الفترة:22الجدول رقم (  

 

مرحلة السنة 
التنمية 

مرحلة السنة عدد الدول الترتيب 
 التنمية

عدد الدول الترتيب 

 133 83 1م.إ. 2009 / //  2000
 139 86 1م.إ. 2010 / //  2001
 142 87 1م.إ. 2011 / //  2002
 144 110 1م.إ. 2012 102 74   2م  2003
 148 100 1م.إ. 2013 104 71 2م  2004
 144 79 1م.إ. 2014 117 78   2م  2005
 140 87 1م.إ. 2015 125 76 2م  2006
 138 87 1م.إ. 2016 131 81 2م  2007
 137 86 1م.إ. 2017 134 99   2م  2008

Source: World Economic Forum, Global competitiveness Report ;  The World Bank, 
Different Editions. Available on the Website : http:// www ,weforum.org.[12/11/2018] 

 
 تنتمي لفئة الدول اليت تنتمي للمرحلة 2008-2003من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن اجلزائر خالل الفرتة : 

 فاجلزائر 2017-2009الثانية وذلك باالعتماد على معدل الناتج الوطين اخلام بالنسبة للفرد، أما خالل الفرتة:
  ).   1م.إ.تنمي إىل فئة اقتصاديات املرحلة االنتقالية االوىل (

حبيث مت إدراجها أول مرة يف التقرير العاملي للتنافسية  ؛احتلت اجلزائر مراتب متدنية يف الرتتيب العاملي للتنافسية
 من بني 76 إىل 2006 اقتصاد عاملي، مث حتسن ترتيبها سنة 102 من بني 74، واحتلت املرتبة  2003-2004
 دولة )، مث عرفت السنوات املتعاقبة تذبذب يف ترتيب اجلزائر. 39 دولة ( أحسن من ترتيب 125

أعلى ترتيب  (  دولة102 من بني 74باملرتبة  2003- أدىن ترتيب للجزائر يف مؤشر التنافسية العاملي كان سنة 
)، وذلك نتيجة احتالهلا مراتب متدنية يف املركبات الفرعية للمؤشر االمجايل   دولة متذيلة الرتتيب28فقط من 
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)GCI( يف 51 واملرتبة  يف مؤشر التكنولوجيا 96 يف مؤشر املؤسسات العامة،  واملرتبة 66حبيث إحتلت املرتبة  ؛ 
مؤشر بيئة االقتصاد الكلي. 

 أي أحسن يف الرتتيب من 4.08 دولة بقيمة 144من بني  79 هو 2014 أعلى ترتيب للجزائر الذي كان سنة 
 دولة مدرجة يف تقرير التنافسية. وقد اظهرت املركبات الفرعية للمؤشر القيم التالية: 65

 2014 ): المركبات  الرئيسية والفرعية لمؤشر التنافسية العالمي للجزائر خالل سنة 23الجدول رقم ( 
النتيجة الترتيب المركبات الفرعية النتيجة الترتيب المركبات الرئيسية 

 4.64 65المتطلبات االساسية 

 3.43 101املؤسسات 

 3.12 106البنية التحتية 

 6.41 11بيئة االقتصاد الكلي 

 5.61 81الصحة والتعليم االبتدائي 

 3.43 125معززات الكفاءة 

 3.69 98التعليم العايل والتدريب 

 3.48 136كفاءة سوق السلع 

 3.15 139كفاءة سوق العمل 

 2.72 137تطور السوق املالية 

 2.59 129االستعداد التكنولوجي 

 4.39 47حجم السوق 

االبتكار وعوامل 
التطور 

133 2.91 
 3.23 131تطور بيئة االعمال 

 2.60 128االبتكار 
Source : World Economic Forum, Global competitiveness Report, 2014 , pp:16-20  

 
 من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن اجلزائر حتسن ترتيبها يف املؤشر العاملي للتنافسية تبعا للتحسن احملقق يف 

وقد رافق هذا التحسن ، 4.64 بنتيجة 65 حبيث حققت املرتبة  ؛املركب الرئيسي االول ( متطلبات األساسية)
وبأمهية أقل املركب الفرعي . 6.41 وبنتيجة 11حتسنا يف الركب الفرعي الثالث ( بيئة االقتصاد الكلي ) برتتيب 

. 5.61 وبنتيجة 81الرابع ( الصخة والتعليم االبتدائي) برتتيب 

وهو مستوى  2.72دولة يف املركب الفرعي لتطور السوق املالية بنتيجة  144 من بني 137احتلت اجلزائر املرتبة 
متدين مقارنة بباقي املركبات الفرعية االخرى لنفس السنة. 
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الفرع الثاني: تنافسية القطاع المصرفي بإستخدام المؤشرات المالية 
تعطى بعض النسب املالية املتعلقة بتنافسية القطاع املصريف اجلزائري من خالل اجلدول التايل: 

إن قيم العائد على األصول لدى البنوك اجلزائرية ميكن توضيحها يف اجلدول التايل: مؤشر الربحية: - 1
 2017-2000  ): تطور العائد على االصول في البنوك الجزائرية خالل الفترة 24الجدول رقم( 

العائد على االصول السنة العائد على االصول السنة 
2000 10.5 2009 26 
2001 10.9 2010 16.7 
2002 / 2011 24.7 
2003 6.4 2012 23.3 
2004 6.2 2013 19 
2005 7.8 2014 23.6 
2006 18.8 2015 20.34 
2007 24.6 2016 18.14 
2008 25.2 2017 17.84 

Source : International Monetary Fund, Algeria:Financial System Stability Assessment including 
Reports on the Observance of Standards and Codes on the following topics:Monetary and 
Financial Policy Transparancy and Banking  Supervision, IMF Country Report No 4/138 , 
Washington D.C. p 27.  

 
 10.05 حبيث سجل هذا املعدل ؛هناك تذبذب يف هذا املؤشر خالل فرتة الدراسة  من اجلدول أعاله يتبني

-2002أي نوع من الثبات، يف حني تراجع هذا املعدل خالل الفرتة من:  2001 و 2000خالل سنيت  10.9و

تعدى هذا  حتسنا ملحوظا حبيث 2015-2007 مث عرفت الفرتات الالحقة من ،%10 إىل أقل من 2005
 .2017 و 2016 : خالل السنتني، %20  لينخفض هذا املؤشر اىل دون، %20املؤشر 

جتدر اإلشارة إىل أن رحبية البنوك اجلزائرية تتأثر بعدة عوامل، أمهها دورة االعمال وإدارة املخاطر ودرجة املنافسة يف 
القطاع املايل واملصريف وتكاليف التشغيل. وبالنظر لرحبية البنوك اجلزائرية من خالل إحتساب اهلامش بني أسعار 

الفائدة على القروض والودائع، والذي يعكس درجة كفاءة القطاع املصريف، والذي يتقلص كلما زادت املنافسة يف 
القطاع، يالحظ أن هامش أسعار الفائدة كبري مما يعكس درجة املنافسة املنخفضة جدا خاصة من منظور العدد 

 ويكشف %04 و 03علما أن اهلامش املصريف يف الدول املستقرة يرتواح ما بني  1القليل للبنوك العاملة يف اجلزائر.
ذلك عن ارتفاع املصاريف االدارية والعمومية ملعظم البنوك، وهو ما يزيد االعباء على املستثمرين والقطاعات 

 2االقتصادية ومجهور املستهلكني.
                                                           

، جملة أرصاد للدراسات االقتصادية واالدارية، خلق وتقييم الميزة التنافسية في القطاع المصرفي الجزائري. بوبكر مصطفى،  سفري حممد،  1
 .265 ص، 2018، 01العدد

، متوفر على املوقع االلكرتوين: الهامش المصرفي يرهق االقتصادخالد الزبيدي، .  2
http://www.addustour.com/articles/977215- [12/08/2018 ]الھامش-المصرفي-یرھق االقتصاد 

http://www.addustour.com/articles/977215-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%82
http://www.addustour.com/articles/977215-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%82
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-مؤشرات جودة االصول: 2
-2000 ): تطور نسبة القروض المتعثرة الى مجموع القروض في البنوك الجزائرية خالل الفترة 25الجدول رقم(  

2017 

السنة 
القروض المتعثرة / مجموع 

السنة    القروض
القروض المتعثرة/ مجموع 

   القروض
2000  /2009 21.1 
2001  /2010 18.3 
2002  /2011 14.5 
2003  /2012 11.5 
2004 37.1 2013 10.6 
2005 37.4 2014 9.2 
2006 35.7 2015 9.8 
2007 34.8 2016 11.9 
2008 35.5 2017 12.3 

Source :  
-International Monetary Fund, Algeria:Financial System Stability Assessment including Reports 
on the Observance of Standards and Codes on the following topics:Monetary and Financial 
Policy Transparancy and Banking  Supervision, IMF Country Report No 4/138 , Washington D.C. 
p 27.  
-International Monetary Fund, Algeria :2005 Article IV Consultation-Staff Reports; Staff 
Statement Public Information Notice on the Excutive Board Discussion ; and Statement  by the 
Excutive Director for Algeria, IMF Country Report No 6/93, Washington D.C, 2005, p 10  

 
 وتشري االحصائيات املتوفرة خالل ،2003التوجد إحصائيات متوفرة قبل سنة  من خالل اجلدول أعاله يتبني أنه

ويرجع هذا االخنفاض يف ، 2015 سنة  %9.8 اىل 2003سنة  %37.1الفرتة الالحقة برتاجع هذه النسبة من 
 مليار دينار 40 والذي يقضي مبسح ديون الفالحني لدى البنوك مبا مقداره 2009النسبة إىل القرار الصادر سنة 

على الرتتيب ،  % 12.3 و %11.9ليبلغ القيمتني  2017 و 2016لريتفع خالل السنتني القادمتني  ،1جزائري
اىل  املصارف العمومية بالدرجة األوىل  نتيجة  2017 و 2016ويرجع هذا االرتفاع يف هذا املؤشر خالل سنيت 

 ) ANSEJ , CNAC, ANJEMحتويل حصة كبرية من القروض املمنوحة يف إطار برنامج دعم  التشغيل  (
اليت بلغت أجال استحقاقها إىل مستحقات غري حمصلة. 

 
 
 

                                                           
  العدد،09، جملة دراسات إقتصادية، العددالقروض المصرفية المتنعثرة في البنوك الجزائرية وسبل عالجهابن مداين صديقة، سعودي بلقاسم، .   1

 .79 ص، 2015، 02



 الفصل الثالث: أثار التحرير المالي على تنافسية المصارف الجزائرية

 

 
 

214 

الفرع الثالث: تنافسية القطاع المصرفي من خالل مؤشر التركيز 
 من جمموع %77 مصارف جزائرية حوايل 10يتميز القطاع املصريف يف اجلزائر بنسبة تركز عالية حيث تدير أكرب 

 2010متثل حصة اكرب مصرفني من املصارف العمومية بالنسبة جملموع اصول املصارف سنة  1موجودات القطاع.

الثالث املصارف اخلاصة االوىل من جمموع  على الرتتيب، يف حني بلغت حصة %20.6 ، %34.8النسبتني:
 2017  أما يف سنة2من إمجايل أصول املصارف اخلاصة يف نفس السنة. %49.8 و %5.6 مصارف القطاع

 يتعلق باملصارف فيما القطاع، أما أصول جمموع نصف يقارب ألكرب مصرفني عموميني  ما األصول حصة فكانت
 % 46 من جمموع اصول املصارف اخلاصة مقابل %44.4 األوىل الثالثة اخلاصة املصارف حصة اخلاصة، فتبلغ

 2016.3سنة  يف �اية
 2016-2000 ): تطور تركيز النظام المصرفي الجزائري خالل الفترة 17الشكل رقم (  
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Souce:http:// bankscope.com 
 2010من خالل الشكل اعاله نالحظ ان نسبة الرتكيز املصريف مقاس بنسبة الودائع اململوكة مرتفعة خالل سنيت 

مث بدات هذه النسبة يف االخنفاض تدرجييا بصورة بطيئة حبيث بلغت هذه النسبة ادناها سنة  2011و 
تشري االحصائيات اىل ان متوسط نسبة الودائع  اململوكة من طرف ثالث أكرب بنوك يف اجلزائر خالل .2016
يف حني  %91.57 بـ 1998 حبيث سجلت أكرب معدل سنة ؛%75 قد بلغت 2016 اىل غاية 1996الفرتة 
  2016.4 وذلك سنة %62.8  نسبةأدىنبلغت 

 

                                                           
  احتاد املصارف العربية، مرجع سابق.  1
 .106ص  ،2012، التطور االقتصادي والنقدي يف اجلزائر، 2011 التقرير السنوي. بنك اجلزائر،  2
 .72، ص2018 االقتصادي والنقدي يف اجلزائر، اجلزائر، :التطور 2017، التقرير السنوي  اجلزائر. بنك 3

4 .Algeria: Banking System Concentration, disponble sur le site : 
http://www. The Global Economy.com [ 18/08/2018] 
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 دراسة حالة عينة من البنوك العمومية والخاصة العاملة بوالية سطيف: الثالثالمبحث 
 عينة املوظفني أخذأراء سنحاول من خالل هذا املبحث معرفة تأثري التحرير املايل على التنافسية من خالل

العاملني على مستوى فروع البنوك العمومية واالجنبية الناشطة يف والية سطيف،  واليت تضم البنوك العمومية 
التالية: القرض الشعيب اجلزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية، البنك اخلارجي اجلزائري، الصندوق الوطين للتوفري 

 TRUST BANK ،GULF BANK ،Sociétéواالحتياط، بنك التنمية احمللية  أما البنوك األجنبية فهي: 
General  . . 

أساليب جمع البيانات المطلب األول: 
لقد مت االعتماد على االستمارة احلاملة لالستبيان كأداة أساسية ملعرفة مدى إملام املوظفني داخل البنك مبوضوع 

التحرير املايل من جهة ومدى تنافسية املصارف اليت يعملون هبا منجهة أخرى. ويتكون جمتمع الدراسة من جمموعة 
 مصارف عمومية 05املصارف العمومية واألجنبية اليت تنشط على مستوى والية سطيفأ أما عينة الدراسة فتشمل 

  مصارف خاصة، وقد مت  التواصل مع عينة الدراسة وتسليم االستبيانات. 03و 
الفرع األول: مراحل إعداد االستمارة 

  حبيث مت ؛مت تصميمها إعتماد على فرضيات الدراسة أين مت إنتقاء االسئلة مبا يتناسب مع حماور البحث
تقسيم األسئلة فيما خيص التحرير املايل إىل فئتني: األوىل تتعلق بالتحرير املايل الداخلي، وأما الثانية فقد تعلقت 

بالتحرير املايل اخلارجي، وذلك استنادا إىل اجلزء النظري أين مت حتديد مفهوم كل منهما، أما فيما خيص التنافسية 
فقد مت تقسيمها إىل أربع أبعاد واليت متيز التنافسة بصفة عامة وتشمل: بعد اجلودة، بعد التكلفة، بعد املرونة، بعد 

التسليم. 
 مت عرض االستمارة من أجل التقييم بدءا من االستاذ املشرف، وباالعتماد على اساتذة ب- المرحلة الثانية:

حمكمني من جامعة فرحات عباس ( سطيف )، وجامعة منتوري ( قسنطينة ) 
استنادا اىل املالحظات املسجلة والتعديالت املقرتحة من طرف السادة احملكمني مت حذف وإضافة بعض 

الفقرات يف االستبيان. 
الفرع الثاني: وصف محتويات االستمارة 

تضمنت االستمارة حمورين رئيسيني باإلضافة إىل حمور املعلومات العامة كما يلي: 
: تضمن جمموعة من األسئلة: معلومات شخصية ختص املبحوثني مبا يف ذلك ( محور المعلومات العامة- 1

سنوات اخلربة)، باإضافة إىل طبيعة ملكية البنك حمل الدراسة.  العمر، املستوى التعليمي، اجلنس، 
 يتضمن هذا احملور بعدين رئيسيني مها: بعد التحرير املايل الداخلي، وبعد التحرير محور التحرير المالي:- 2

 أسئلة على الرتتيب. 9 و 8 حبيث حيتوي كل بعد على ؛املايل اخلارجي
 سؤال  12 إىل 10 حبيث يتضمن كل بعد من ؛  يشتمل هذا احملور على أربع أبعاد رئيسيةمحور التنافسية:- 3
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وميكن توضيح حمتوى االستمارة يف اجلدول التايل: 
  ):  وصف محتوى االستمارة26الجدول رقم (  

عدد االسئلة االبعاد المحور 

معلومات عامة 
 04البيانات الشخصية 

 01ملكية البنك 

التحرير المالي 
 08التحرير المالي الداخلي 
 09التحرير المالي الخارجي 

التنافسية المصرفية 

 8التكلفة 

 13الجودة 
 8المرونة 
 8التسليم 

 59المجموع 

 من إعداد الطالبالمصدر: 
) يف حتديد اإلجابات يف االستبيان، وهو Likert Scaleاخلماسي ()Likert على سلم(مت اإلعتماد

أكثراملقاييس شيوعا، حيث يطلب فيه من املستجَوب حتديد درجة موافقته أو عدم موافقته على خيارات حمددة، 
 درجات ودرجة واحدة،خيتار املستجوب إجابة 05والذي غالبا ما يتكون من مخسة خيارات متدرجة ما بني 

 واحدة منها كما هو موضح يف اجلدول التايل:
 الخماسي)Likert): سلم (27جدول رقم (

غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة  

 01 02 03 04 05الدرجة 

بالنسبة لطول املدى بني درجة ودرجة فقد مت حساب الفرق بني احلد األدىن واحلد األعلى للفئات كما يلي: 
 على املدى بقسمة الفرق بني احلد األعلى واحلد األدىن على عدد ل. حنص5، حيث أن عدد الفئات هو 4=5-1

 وبإضافة املدى بالتدرج إىل رموز الفئات ابتداء من أصغر فئة حنصل على: ،0.8= 4/5الفئات؛ أي 
 ؛املوافقة املنخفضة جداموافق بشدة؛ وهو ما يعكس درجة غري  متثل 1.80 إىل1؛ أي من 1.80= 1+0.8

 املوافقة املنخفضة؛موافق، وهو ما يعكس درجة غري متثل  2.60 إىل 1.81 أي من ؛2.60= 1.80+0.8
 متثل حمايد وهو ما يقابل درجة املوافقة املتوسطة؛ 3.40إىل  2.61؛ أي من 3.40= 2.60+0.8
 ؛املرتفعةمتثل موافق وهو ما يقابل درجة املوافقة  4.20 إىل 3.41؛أي من 4.20= 3.40+0.8
.  جداالعالية متثل موافق بشدة وهو ما يقابل درجة املوافقة 05 إىل 4.21؛ أي من 5= 4.2+0.8
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 الفرع الثالث: قياس ثبات وصدق االستبيان
  ثبات االستبيان: -1

يقصد بثبات االستبيان أن يعطي نفس النتيجة لو مت إعادة توزيعه ألكثر من مرة حتت نفس الظروف والشروط، 
وعدم تغريها بشكل كبري فيما لو مت إعادة توزيعه على فئة الدراسة  مبعىن االستقرار يف نتائج استبيان الدراسة،

 ألفا عدة مرات خالل فرتات زمنية خمتلفة. ومن أجل اختبار ثبات االستبيان مت االعتماد على معامل الثبات 
 ) الذي يستخدم لقياس االتساق الداخلي لعبارات األداة.Cronbach’salpha( كرونباخ

حيث كلما  ؛0.60من املعامل وهو أكرب بالنسبة لكل االستبيان، 0.845الثبات يساوي لقد تبني أن معامل 
  كلما دل ذلك على ثبات أكرب ألداة القياس. الواحد منواقرتب 0.60 ارتفعت قيمة هذا املعامل عن

كما يدل كذلك عاى وجود إتساق داخلي بني أسئلة اإلستمارة املوجهة ، وبالتايل إمكانية اإلعتماد على نتائج 
) لكل حمور من Cronbach’salphaلتحقيق درجة أعلى من التأكد، مت حساب معامل الثبات (اإلستمارة. و 

 حماور االستبيان كمايلي:
 ):   قياس ثبات االستبيان28الجدول رقم (  

معامل الثبات الجزئي عدد العبارات البعد المحور 

التحرير المالي  
 0,720 08داخلي 

 0,728 09خارجي 

تنافسية المصارف 

 0,718 08التكلفة 

 0,695 13الجودة 

 0,676 08المرونة 

 0,703 80التسليم 

 0.845 54االستبيان ككل 

  )02انظر الملحق رقم (  spss من إعداد الباحث باإلعتماد على خمرجات برنامجالمصدر: 
 للتحقق من صدق اإلستمارة ( الصدق الظاهري ) ومدى مالءمة حماورها وعباراهتا - الصدق الظاهري:2

لقياس متغريات الدراسة مت عرض اإلستمارة على حمكمني هلم إطالع واسع على جمال الدراسة ، وقد مت أخذ 
مالحظات وإقرتاحات احملكني بعني اإلتبار مما مسح بإدخال تعديالت على اإلستمارة خاصة فيما يتعلق بصياغة 

العبارات.  
 101 حبيث مت توزيع ؛2021مارس  20 إىل غاية 2021 فيفري 2مت إرسال اإلستبيان لعينة الدراسة إبتداء من 

 إستمارات لعدم جدية اإلجابة، 11إستمارة، وإستبعاد منها  96إستمارة واسرتجاع منها 
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إستبيان. واجلدول التايل يبني لنا االحصاءات اخلاصة  85وبذلك يكون عدد االستبيانات الصاحلة للتحليل 
بإستبيان الدراسة. 

 ): 29الجدول رقم (  
النسبة المئوية التكرار االيضاحات 

 %100 101االستمارات الموزعة 

 %95 96االستمارات المسترجعة 

 %4.95 5االستمارات غير المسترجعة 

 %10.89 11االستمارات الملغاة 

 %84.15 85االستمارات الصالحة للتحليل 

المصدر: من إعداد الباحث 
انظر يقيس مدى ارتباط الفقرات مع حماورها وبينت النتائج على وجود اتساق داخلي ( - االتساق الداخلي: 3

  ). 03الملحق رقم: 
، وبناء على نظرية النهاية املركزية فاننا نفرتض 30مبا أن عدد االستبيانات اكرب من - اختبار التوزيع الطبيعي: 4

 أن البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا

 عرض النتائج الخاصة باالستبيان وتحليلها إحصائيا الفرع الرابع:
سوف يتم عرض وحتليل إجابات أسئلة حمور البيانات الشخصية الفراد العينة حسب كل من : اجلنس، العمر، 

 املستوى التعليمي،سنوات اخلربة. 
الجنس: خصائص العينة حسب - 1

 ): التوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب متغير الجنس 30الجدول رقم ( 
 

 النسبة المئوية التكرارات الجنس 
 48.2% 41 ذكر

 51.8% 44 انثى

 %100 85المجموع 

 spss.21من إعداد الطالب باإلعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

 .مابني اجلنسني يف عملية التوظيفأي أن هناك تقارب هناك تقارب يف النسبة  من خالل اجلدول أعاله تبني أن
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 .Excel معاجلة البيانات باستخدام برنامج المصدر:

 خصائص العينة حسب الفئة العمرية: -2
 ): التوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب متغيرالفئة العمرية 31الجدول رقم ( 

 

 النسبة المئوية التكرارات الفئات العمرية 
 30.6% 26  سنة30أقل من 

 48.2% 41  سنة40-31من 
 21.2% 18  سنة41فوق 

 %100 85المجموع 
 spss.21من إعداد الطالب باإلعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

  %48.2 سنة هي اليت تغلب على العينة بنسبة 40-31الفئة ما بني  من خالل اجلدول أعاله يتبني أن 
سنة. وهذا ما يعكس توجه البنوك يف  41 وأخريا فئة أكرب من % 30.6 سنة بنسبة 30متبوعة بفئة أقل من 

توظيف الفئات الشبانية. 

 
 .Excel  معاجلة البيانات باستخدام برنامجالمصدر:    

خصائص العينة حسب متغير المستوى التعليمي:  -2
): التوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي 32الجدول رقم (  

 

النسبة المئوية التكرارات المستوى التعليمي 
 3.5% 07 تكوين مهني

 8.2% 07 ثانوي
 64.7% 55 ليسانس

 22.4% 19 دراسات عليا
 %100 85المجموع 
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 متبوعا % 64.7أكثر الفئات توظيفا هي فئة حاملي شهادة ليسانس بنسبة من خالل اجلدول أعاله يتبني أن 
 .%3.5 وأخريا فئة التكوين املهين بنسبة % 8.2تليها فئة الثانوي  بنسبة  %22.4 بفئة الدراسات العليا بنسبة

من خالل التحليل السابق نستطيع القول أن معظم أفراد العينة ميتلكون مؤهالت علمية، وهذا ما يربز الثقة يف 
إجابات أفراد العينة. 

 
 Excel معاجلة البيانات باستخدام برنامج المصدر:

- خصائص العينة حسب متغير الخبرة: 4
 ): التوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب متغير الخبرة 33الجدول رقم ( 

 

 النسبة المئوية التكرارات الخبرة 
 28% 24  سنوات05أقل من 

 46% 39  سنة10-05من 

 26% 22  سنوات10أكثر من 

 %100 85المجموع 

 spss.21من أعداد الطالب باإلعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

 سنوات، متبوعة 10 و 05 من املبحوثني يتمتعون خبربة حمصورة مابني  %46من خالل اجلدول أعاله تبني أن 
  ويف االخري تأيت فئة املبحوثني الذين ميتعون % 28 سنوات بنسبة 05بفئة املبوحثني الذين يتمتعون خبربة أقل من 

وهذا مؤشر إجيايب على أن غالبية أفراد العينة من ذوي اخلربات مما يزيد من  %26 سنوات بنسبة 10خبربة تفوق 
موثوقية نتائج الدراسة. 
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 Excel معاجلة البيانات باستخدام برنامج المصدر:
- حسب متغير جهة العمل 5

 ): التوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب متغير الخبرة 34الجدول رقم ( 

 النسبة المئوية التكرارات جهة العمل 
 74% 63 القطاع العام

 26% 22 القطاع الخاص

 %100 85المجموع 

 spss.21من أعداد الطالب باإلعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

وهذا ما ميكن ، 74% من خالل اجلدول أعاله يتبني أن معظم أفراد العينة يشتغلون يف القطاع العمومي بنسبة 
متثله من خالل الشكل املوايل: 

 
 Excel معاجلة البيانات باستخدام برنامج المصدر:
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: التحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة الميدانية المطلب الثاني
مت من خالل هذا املبحث وصف وتقييم درجات املوافقة على عبارات حماور االستبيان، من خالل التحليل 

 . تنافسية املصارفاإلحصائي ملعطيات كل من عبارات التحرير املايل و
 محور التحرير المالي التحليل اإلحصائي لنتائج دراسة الفرع األول:

  08  إىل01 : للعبارات يكون وفقوصف وتقييم درجات املوافقة على احملور املتعلق بالتحرير املايل الداخليإن 
يوضح اجلدول التايل درجات املوافقة إلجابات  التحرير المالي الداخلي: درجات الموافقة لمتغير -1

 بالتحرير املايل الداخلي: األفراد املستجوبني العبارات املتعلقة
: درجات الموافقة على عبارات التحرير المالي الداخلي )35(جدول رقم  

العبارة الرقم 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الرتبة اتجاه العينة 

هناك حرية للبنوك يف تقدمي خمتلف أنواع  01
القروض ( قصرية، متوسطة، طويلة األجل ) 

 02موافق  0.78644 3.8235

هناك تسهيالت إدارية وقانونية يف فتح البنوك  02
اخلاصة 

 05محايد  1.06471 3.2824

  على هناك حرية للبنوك يف حتديد أسعار الفائدة 03
الودائع 

 06محايد  1.05214 3.1882

 على هناك حرية للبنوك يف حتديد أسعار الفائدة  04
القروض 

 07محايد  1.04480 3.1647

هناك حرية للبنوك يف تقدمي قروض ملختلف  05
القطاعات االقتصادية  

 04موافق  0.94868 3.8

06 
تسعى التشريعات والقوانني إىل إلغاء كافة 

القيود املرتبطة باختصاص البنوك واملؤسسات 
املالية األخرى 

 01موافق  1.03713 3.9765

تسعى التشريعات والقوانني اىل ختفيض نسبة  07
االحتياطات اإلجبارية  

 08محايد  1.05054 2.9412

هناك تسهيالت إدارية وقانونية يف إقامة فروع  08
البنوك األجنبية يف الداخل 

 03موافق  0.60738 3.8118

محايد  0.45503 2.9324 مجموع العبارات

 )04:أنظر الملحق رقم  (.SPSS.21 على خمرجات برنامج  باالعتمادمن إعداد الباحثالمصدر: 
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يقع ، وبالتايل فهو 3.7122  هو املتوسط العام جملموع عبارات هذا احملورمن خالل اجلدول أعاله يتبني أن

 عبارات بتقييم 04 بني 08املتوسطة. وقد انقسمت عبارات احملور االول وعددها ضمن نطاق درجة املوافقة 

 عبارات بتقييم حمايد. 04موافق و 

تسعى التشريعات والقوانين إلى إلغاء كافة القيود المرتبطة باختصاص البنوك والمؤسسات جاءة العبارة " 
 3.9765 مبتوسط حسايب يقدر بـ العبارات اليت حتمل التقييم " موافق"يف املرتبة االوىل من بني " المالية األخرى

 حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا موافقة ؛وهو يقابل درجة املوافقة املرتفعة  1.03713وباحنراف معياري يقدر بـ 
 غري %3.5 غري موافق و %12.8 حمايد، %3.5 موافق بشدة و %22.1 يضاف اليها %57على ذلك بنسبة 

موافق بشدة. 
هناك حرية للبنوك في تقديم قروض لمختلف القطاعات أدىن عبارة محلت تقييم " موافق" هي العبارة " 

وهو يقابل درجة املوافقة املرتفعة  0.94868 وباحنراف معياري يقدر بـ 3.8مبتوسط حسايب يقدر بـ " االقتصادية
 موافق بشدة و %18.8 يضاف اليها %60 حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا موافقة على ذلك بنسبة ؛

 غري موافق . %17.6 حمايد، 3.5%
العبارات اليت يف املرتبة االوىل من بني  " هناك تسهيالت إدارية وقانونية في فتح البنوك الخاصةجاءة العبارة " 

وهو  1.06471 وباحنراف معياري يقدر بـ  3.2824 عبارات مبتوسط حسايب يقدر بـ حتمل التقييم " حمايد"
 %29.4 ،  %34.1 حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا موافقة على ذلك بنسبة ؛يقابل درجة املوافقة املتوسطة

  غري موافق.%4.7 حمايد، %.20حمايد و 

تسعى التشريعات والقوانين الى تخفيض نسبة االحتياطات أدىن عبارة محلت تقييم " حمايد" هي العبارة " 
وهو يقابل درجة املوافقة   1.05054وباحنراف معياري يقدر بـ  2.9412مبتوسط حسايب يقدر بـ "  اإلجبارية
 موافق و %28.2 ، %34.1 حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا غري موافقة على ذلك بنسبة ؛املتوسطة 

موافق بشدة.  %5.9 غري موافق بشدة، %5.9 حمايد، 25.9%
و وهو ما يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات املستجوبني  0.45503 ـعياري ضعيف قدر بامل االحنراف

 حبيث كان ؛يظهر أن هناك إتفاق نسيب بني املبحوثني فيما خيص العبارات املتعلقة بالتحرير املايل الداخلي

االحنراف املعياري أقل من نصف املتوسط احلسايب جلميع العبارات املذكورة. 
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يوضح اجلدول التايل درجات املوافقة   درجات الموافقة لعبارة التحليل المالي الخارجي: الفرع الثاني:
مبتغري التحليل املايل اخلارجي:  إلجابات األفراد املستجوبني العبارات املتعلقة

لعبارات التحليل المالي الخارجي  : درجات الموافقة)36(جدول رقم  

العبارة الرقم 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

اتجاه 
العينة 

الرتبة 

تعمل القوانني والتشريعات على إلغاء ضوابط الصرف  09
 قوى العرض والطلب أساسوتركها تتحدد على 

 05محايد  1.11295 2.6941

حرية يف حتويالت األرباح النامجة عن االستثمارت  هناك 10
األجنبية 

 02محايد  1,18322 2,8000

بامكان البنوك التدخل والتعامل يف اسواق راس املال  11
 دون قيود

 03محايد  1,21326 2,7059

 من األجانب لغري املقيمنيتتيح القوانني والتشريعات  12
امتالك أصول مالية حملية 

 04محايد  0,95148 2,6941

 09غير موافق  0,91256 2,0235هناك حرية للبنوك  يف االقرتاض من اخلارج  13

 06غير موافق  99466, 2,4588 لألفراد يف حتويل األموال للخارجهناك حرية  14

هناك حرية للبنوك يف متويل االستثمارات األجنبية يف  15
اخلارج 

 08غير موافق  89317, 2,1529

 01موافق  1,12981 3,2824للبنوك احلرية يف متويل االستثمارات األجنبية يف الداخل  16

تتيح القوانني والتشريعات للمقيمني احملليني من امتالك  17
أصول مالية أجنبية 

 07غير موافق  0,96624 2,3176

غير موافق  0,45257 2,5699 مجموع العبارات

 )05 أنظر الملحق رقم  (.SPSS.21 باالعتماد على خمرجات برنامج من إعداد الباحثالمصدر: 

وهو يقع ضمن نطاق  2,5699هو املتوسط العام جملموع عبارات هذا احملور من خالل اجلدول أعاله يتبني أن 
 عبارات 04 عبارات بتقييم غري موافق و 04 بني 9املوافقة الضعيفة. وقد انقسمت عبارات احملور االول وعددها 

بتقييم حمايد وعبارة واحدة بتقييم موافق. 
يف املرتبة االوىل من بني مجيع  " للبنوك الحرية في تمويل االستثمارات األجنبية في الداخلجاءة العبارة " 

وهو يقابل  1,12981 وباحنراف معياري يقدر بـ 3,2824 مبتوسط حسايب يقدر بـ العبارات بتقييم " موافق"
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 يضاف اليها %50.6 حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا موافقة على ذلك بنسبة ؛درجة املوافقة املرتفعة 
موافق  %7.1 غري موافق بشدة، %9.4 حمايد و  %15.3 غري موافق، %17.6 موافق بشدة و ، 22.1%

بشدة. 
يف املرتبة االوىل من بني  " حرية في تحويالت األرباح الناجمة عن االستثمارت األجنبية هناكجاءة العبارة " 

 1,18322وباحنراف معياري يقدر بـ  2.8 عبارات مبتوسط حسايب يقدر بـ العبارات اليت حتمل التقييم " حمايد"

 مث يليها %34.1 حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا موافقة على ذلك بنسبة ؛وهو يقابل درجة املوافقة املتوسطة
موافق بشدة.  %3.5 غري موافق غري موافق بشدة و %16.5 حمايد، %17.6 غري موافق و%28.2نسبة  

تعمل القوانين والتشريعات على إلغاء ضوابط الصرف وتركها العبارة محلت أدين تقييم " حمايد" هي العبارة " 
وباحنراف معياري يقدر بـ  2.6941مبتوسط حسايب يقدر بـ  "  قوى العرض والطلبأساستتحدد على 
 حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا غري موافقة على ذلك بنسبة ؛وهو يقابل درجة املوافقة املتوسطة  1.11295

 موافق بشدة. %8.2 غري موافق بشدة، %10.6 موافق، %15.3 حمايد و %24.7 مث تليها 41.2%
العبارات اليت حتمل يف املرتبة االوىل من بني لألفراد في تحويل األموال للخارج " هناك حرية جاءة العبارة " 

وهو يقابل درجة  994660,وباحنراف معياري يقدر بـ  2,4588 مبتوسط حسايب يقدر بـ التقييم " غري موافق"
 %22.4 مث تليها  %45.9 حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا غري موافقة على ذلك بنسبة ؛املوافقة الضعيفة

ملوافق بشدة.  %2.4 لغري موافق بشدة و %14.1 ملوافق، % 15.3حملايد و 
"   االقتراض من الخارجللبنوك فيهناك حرية العبارة اليت محلت أدىن تقييم " غري موافق" هي العبارة " 

 ؛وهو يقابل درجة املوافقة الضعيفة  0,912560وباحنراف معياري يقدر بـ  2,0235مبتوسط حسايب يقدر بـ 
 لغري موافق بشدة و %32.9 مث تليها %38.8حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا غري موافقة على ذلك بنسبة 

 ملوافق بشدة.  %7.1 ملوافق، 21.2%
و وهو ما يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات املستجوبني  452570, ـعياري ضعيف قدر بامل االحنراف

 حبيث كان ؛يظهر أن هناك إتفاق نسيب بني املبحوثني فيما خيص العبارات املتعلقة بالتحرير املايل اخلارجي

االحنراف املعياري أقل من نصف املتوسط احلسايب جلميع العبارات املذكورة. 

 
 
 
 

 
 



 الفصل الثالث: أثار التحرير المالي على تنافسية المصارف الجزائرية

 

 
 

226 

 محور التنافسيةالمطلب الثاني: التحليل اإلحصائي لنتائج دراسة 
يوضح اجلدول التايل درجات املوافقة إلجابات األفراد   التكلفة:بعد درجات الموافقة على  الفرع االول:

 مبتغري التكلفة: املستجوبني العبارات املتعلقة
: درجات الموافقة على عبارات التكلفة )37(جدول رقم  

العبارة الرقم 
المتوسط 
الحسابي 

 

االنحراف 
المعياري 

الرتبة اتجاه العينة 

يتبع البنك أسلوب التكلفة الكلية يف تسعري  18
 منتجاته

 02موافق  0.81958 3.6824

يعمل البنك على تقليص التكاليف املباشرة(  19
كأجور العاملني ) 

 07محايد  1.12981 2.7176

يعمل البنك على تقليص التكاليف غري  20
املباشرة ( كأجور املشرفني ) 

 06محايد  1.00587 2.8118

21 
يتبع البنك إسرتاتيية القيادة يف التكلفة واليت 

تتطلب ختفيض أسعار اخلدمات لفئات واسعة 
من العمالء 

 03محايد  1.28032 3.1647

يتبع البنك أسلوب التكلفة املستهدفة يف  22
  تسعري منتجاته 

 05محايد  1.25825 2.9882

يسعى البنك لتخفيض أسعار الفائدة على  23
 القروض

 08غير موافق  0.94350 2.2706

24 
يعمل البنك على توسيع استعمال التكنولوجيا 

(كشبكة الصراف اآليل) بدل فتح شبايبك 
 جديدة

 01موافق  0.90176 3.8588

25 
يسعى البنك لتخفيض أسعار الفائدة على 

 الودائع
 04محايد  1.36462 3.0824

محايد  0.53674 3.0721مجموع العبارات 

   )06أنظر الملحق رقم  (. SPSS.21االعتماد على خمرجات برنامج  بمن إعداد الباحثالمصدر: 
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 الذي يقع ضمن نطاق 3.0721 املتوسط العام جملموع عبارات هذا احملور من خالل اجلدول أعاله يتبني أن

 05 عبارة بتقييم موافق و 02 بني 08املتوسطة. وقد انقسمت عبارات احملور االول وعددها درجة املوافقة 

عبارات بتقييم حمايد وعبارة واحدة بتقييم غري موافق. 

يعمل البنك على توسيع استعمال التكنولوجيا (كشبكة الصراف اآللي) بدل فتح شبايبك جاءة العبارة " 
وباحنراف  3.8588 مبتوسط حسايب يقدر بـ العبارات بتقييم " موافق"يف املرتبة االوىل من بني مجيع  " جديدة

 حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا موافقة على ؛وهو يقابل درجة املوافقة املرتفعة  0.90176معياري يقدر بـ 
 %2.4 بغري موافق بشدة و  %3.5 بغري موافق، %8 مبوافق بشدة و ، %15.3 مث يليها %70.1ذلك بنسبة 

مبحايد. 
يتبع البنك إستراتيية القيادة في التكلفة والتي تتطلب تخفيض أسعار الخدمات لفئات جاءة العبارة " 

 عبارات مبتوسط حسايب يقدر العبارات اليت حتمل التقييم " حمايد"يف املرتبة االوىل من بني  " واسعة من العمالء
 حبيث أن النسبة األعلى ؛وهو يقابل درجة املوافقة املتوسطة 1.28032وباحنراف معياري يقدر بـ  2.7176بـ 

 %9.4 مبوافق جدا، %20 مبوافق و%26.9 مث يليها نسبة  %40تعتقد أ�ا غري موافقة على ذلك بنسبة 
بغري موافق بشدة.  %4.7مبحايد و 

يعمل البنك على تقليص التكاليف المباشرة( كأجور العاملين العبارة محلت أدين تقييم " حمايد" هي العبارة " 
 ؛وهو يقابل درجة املوافقة املتوسطة  1.12981وباحنراف معياري يقدر بـ  2.6941مبتوسط حسايب يقدر بـ " )

 %11.8 مبوافق و %30.6 مث تليها %42.4حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا غري موافقة على ذلك بنسبة 
 مبوافق بشدة. %3.5 بغري موافق بشدة، %11.8مبحايد، 

 مبتوسط حتمل التقييم " غري موافق"يسعى البنك لتخفيض أسعار الفائدة على القروض " جاءة العبارة " 
 حبيث أن ؛وهو يقابل درجة املوافقة الضعيفة 0.94350وباحنراف معياري يقدر بـ  2.2706حسايب يقدر بـ 

 لبغري %18.5 مبحايد و %18.8 مث تليها  %54.1النسبة األعلى تعتقد أ�ا غري موافقة على ذلك بنسبة 
مبوافق بشدة.  %3.5 مبوافق و %7.1موافق بشدة، 

و وهو ما يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات املستجوبني  0.53674 ـعياري ضعيف قدر بامل االحنراف

 حبيث كان ؛يظهر أن هناك إتفاق نسيب بني املبحوثني فيما خيص العبارات املتعلقة بالتحرير املايل اخلارجي

االحنراف املعياري أقل من نصف املتوسط احلسايب جلميع العبارات املذكورة. 
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يوضح اجلدول التايل درجات املوافقة إلجابات  جودة الخدمة المصرفية:لبعددرجات الموافقة الفرع الثاني: 
 جبودة اخلدمة املصرفية: األفراد املستجوبني العبارات املتعلقة

: درجات الموافقة على عبارات الجودة )38(جدول رقم  

العبارة الرقم 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الرتبة اتجاه العينة 

ميتلك البنك معدات وأجهزة تكنولوجية حديثة  26
 لتقدمي خدماته

 02موافق بشدة  0,84648 4,3882

 13محايد  0.64539 3.1882 موقع البنك مالئم وسهل الوصول إليه 27

 10محايد  0.70552 3.2471 املظهر اخلارجي والداخلي للبنك جذاب 28

 04موافق  99972, 3,9765 هناك اقبال متزايد لعمالء البنك 29

 06موافق  1,01942 3,7647 يوفر البنك خدمات ملختلف الزبائن 30

يتعامل البنك مع حسابات األفراد واملؤسسات  31
 بسرية

 01موافق بشدة  0.50293 4.5059

 03موافق  0,88133 4,0941 يقدم البنك بتقدمي خدمات خالية من األخطاء 32

يتوفر البنك على عدد كاف من املوظفني خلدمة  33
 الزبائن

 12محايد  1,26114 3,2000

يتمتع املوظف باملعلومات الكافية ملقابلة أسئلة  34
 العمالء

 08موافق  1,06221 3,6706

 05موافق  90098, 3,7882 يهتم البنك بشكاوي وإستفسارات العمالء 35

 11محايد  0.84017 3.2353 يراعي البنك الظروف احمليطة بالعمالء  36

 07موافق  99888, 3,7529 هناك رضى للعمالء من سلوك املوظفني  37

يعمل البنك على إعالم العمالء جبميع  38
 املستجدات. 

 09موافق  1,11810 3,4471

موافق  0.47122 3.7122 مجموع العبارات

  )07أنظر الملحق رقم (. SPSS.19باالعتماد على خمرجات برنامج  من إعداد الباحثالمصدر: 
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 الذي يقع ضمن نطاق 3.7122املتوسط العام جملموع عبارات هذا احملور  من خالل اجلدول أعاله يتبني أن 

 07 عبارة بتقييم موافق بشدة و 02 بني 13املرتفعة. وقد انقسمت عبارات احملور االول وعددها درجة املوافقة 

 عبارات بتقييم غري موافق. 04عبارات بتقييم موافق و

يف املرتبة االوىل من بني مجيع  "  خدماتهيتعامل البنك مع حسابات األفراد والمؤسسات بسريةجاءة العبارة " 
وهو  0.50293وباحنراف معياري يقدر بـ  4.5059 مبتوسط حسايب يقدر بـ العبارات بتقييم " موافق بشدة"
 مث  %50.6 حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا موافقة بشدة على ذلك بنسبة ؛يقابل درجة املوافقة املرتفعة جدا

 مبوافق . %49.4يليها 
العبارات اليت يف املرتبة االوىل من بني مجيع  " يقدم البنك بتقديم خدمات خالية من األخطاءجاءة العبارة " 

وهو يقابل درجة  0,881330وباحنراف معياري يقدر بـ  4,0941 مبتوسط حسايب يقدر بـ حتمل تقييم  " موافق"
 مبوافق %15.3 مث يليها %55.3 حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا موافقة على ذلك بنسبة ؛املوافقة املرتفعة 

 بغري موافق بشدة. %2.7 بغري موافق وأخريا %4.7 مبحايد و  %5.9 مبوافق، %31.8بشدة و 
"  يعمل البنك على إعالم العمالء بجميع المستجداتالعبارة محلت أدين تقييم " موافق" هي العبارة " 

 ؛وهو يقابل درجة املوافقة املرتفعة  1,11810وباحنراف معياري يقدر بـ  3,4471مبتوسط حسايب يقدر بـ 
 %12.9 بغري موافق و %18.8 مث تليها %49.4حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا موافقة على ذلك بنسبة 

 بغري موافق بشدة. %5.9 مبوافق بشدة، وأخريا %12.9مبحايد، 
العبارات اليت حتمل التقييم يف املرتبة االوىل من بني  " المظهر الخارجي والداخلي للبنك جذابجاءة العبارة " 

وهو يقابل درجة  0.70552وباحنراف معياري يقدر بـ  3.2471 عبارات مبتوسط حسايب يقدر بـ " حمايد"
 مث يليها نسبة  %51.8 حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا حمايدة يف الرأي على ذلك بنسبة ؛املوافقة املتوسطة

موافق بشدة.  بغري %2.4 بغري موافق و %8.2 مبوافق و 37.6%
مبتوسط حسايب يقدر  " موقع البنك مالئم وسهل الوصول إليهالعبارة محلت أدين تقييم " حمايد" هي العبارة " 

 حبيث أن النسبة األعلى ؛وهو يقابل درجة املوافقة املتوسطة   0.64539وباحنراف معياري يقدر بـ  3.1882بـ 
 %2.4 بغري موافق ، %5.9 مبوافق و %29.4 مث تليها %62.4تعتقد أ�ا حمايدة يف الرأي على ذلك بنسبة 

بغري موافق بشدة. 
و وهو ما يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات املستجوبني  0.47122 ـعياري ضعيف قدر بامل االحنراف

 حبيث كان االحنراف املعياري أقل ؛يظهر أن هناك إتفاق نسيب بني املبحوثني فيما خيص العبارات املتعلقة باجلودة

من نصف املتوسط احلسايب جلميع العبارات املذكورة. 
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يوضح اجلدول التايل درجات املوافقة إلجابات   مرونة الخدمة المصرفية:لبعد درجات الموافقة الفرع الثالث:
مبرونة اخلدمة املصرفية:  األفراد املستجوبني العبارات املتعلقة

: درجات الموافقة على عبارات المرونة )39(جدول رقم  

العبارة الرقم 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الرتبة اتجاه العينة 

ميتلك املوظفون يف البنك القدرة على العمل يف  39
 خمتلف االقسام

 06 محايد 1.22452 3.0235

كلما كانت بامكان البنك فتح شبابيك اضافية  40
  طلبات للعمالءهناك زيادة يف

 04 محايد 1.12121 3.2

بامكان البنك تقدمي مزيج من املنتجات البنكية  41
 حسب طلبات العمالء

 02 محايد 1.11245 3.3765

يتمتع املوظف بالقدرة على التعامل مع خمتلف  42
 الزبائن باختالف ذهنياهتم

 07 محايد 1.08556 2.9882

بامكان البنك تغيري اسعار اخلدمات املقدمة للزبائن  43
 حسب متطلبات السوق

 05 محايد 1.14214 3.1294

يقوم البنك بتغيري منصب عمل أي موظف بشكل  44
 فوري حالة اكتشاف عدم رضى الزبائن عنه

 01 موافق 0.89317 3.4471

يقوم البنك بسحب أي خدمة او منتج بنكي  45
 بشكل فوري حالة اكتشاف عدم الرضى الزبائن عنه

 03 محايد 1.04480 3.3647

ميكن للبنك بتغيري املواقيت الرمسية للعمل حسب  46
 حاجة الزبائن

 08 غير موافق 1.19499 2.3765

موافق   0.65880 3.1132مجموع العبارات 

 )  08أنظر الملحق رقم (. SPSS.21باالعتماد على خمرجات برنامج  من إعداد الباحثالمصدر: 
الذي يقع ضمن نطاق  2.8456املتوسط العام جملموع عبارات هذا احملور من خالل اجلدول أعاله يتبني أن 

عبارة واحدة بتقييم موافق بشدة  01 بني 08املوافقة املرتفعة. وقد انقسمت عبارات احملور االول وعددها درجة 

 عبارة بتقييم غري موافق. 01 عبارات بتقييم حمايد و 06و 

يف املرتبة   "يقوم البنك بتغيير منصب عمل أي موظف بشكل فوري حالة اكتشاف عدم رضى الزبائن عنه" جاءة العبارة 
وباحنراف معياري يقدر بـ  3.4471 مبتوسط حسايب يقدر بـ العبارات بتقييم " موافق "االوىل من بني مجيع 

 حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا موافقة على ذلك بنسبة ؛وهو يقابل درجة املوافقة املرتفعة  0.89317
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بغري موافق  %2.4مبوافق بشدة وأخريا  %8.2 بغري موافق، %11.8 مبحايد، %32.9 مث يليها  44.7%
بشدة. 

يف املرتبة االوىل من  " بامكان البنك تقديم  مزيج من المنتجات البنكية حسب طلبات العمالءجاءة العبارة " 
وباحنراف معياري يقدر بـ  3.3765 مبتوسط حسايب يقدر بـ العبارات اليت حتمل تقييم  " حمايد"بني مجيع 

 %40 حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا موافقة على ذلك بنسبة ؛وهو يقابل درجة املوافقة املتوسطة  1.11245
 بغري %8.2 بغري موافق وأخريا %11.8 مبوافق بشدة و  %12.9 مبوافق، %31.8 مبوافق و  %27.1مث يليها 

موافق بشدة. 
يتمتع الموظف بالقدرة على التعامل مع مختلف الزبائن العبارة محلت أدين تقييم " حمايد" هي العبارة " 

وهو يقابل درجة   1.08556وباحنراف معياري يقدر بـ  2.9882مبتوسط حسايب يقدر بـ  " باختالف ذهنياتهم
 %35.3 مث تليها %38.8 حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا غري موافقة على ذلك بنسبة ؛املوافقة املتوسطة 

 بغري موافق بشدة. %4.7مبوافق بشدة، وأخريا  % 5.9 مبحايد، %15.3مبوافق و 
حتمل التقييم " غري  " يمكن للبنك بتغيير المواقيت الرسمية للعمل حسب حاجة الزبائنجاءة العبارة " 

وهو يقابل درجة املوافقة  1.19499وباحنراف معياري يقدر بـ  2.3765 مبتوسط حسايب يقدر بـ موافق"
 بغري موافق %25.9 مث تليها  %40 حبيث أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا غري موافقة على ذلك بنسبة ؛الضعيفة
مبوافق بشدة.  %3.5  وأخريا مبحايد، %8.2بشدة و 

و وهو ما يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات املستجوبني  0.61469 ـعياري ضعيف قدر بامل االحنراف 
 حبيث كان االحنراف املعياري أقل ؛يظهر أن هناك إتفاق نسيب بني املبحوثني فيما خيص العبارات املتعلقة باملرونة

من نصف املتوسط احلسايب جلميع العبارات املذكورة. 
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يوضح اجلدول التايل درجات املوافقة إلجابات  :تسليم الخدمة المصرفية درجات الموافقة على الفرع الرابع:
بتسليم اخلدمة املصرفية:  األفراد املستجوبني العبارات املتعلقة

 تسليم الخدمة المصرفية : درجات الموافقة على عبارات)40(جدول رقم  

العبارة الرقم 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

اتجاه 
العينة 

الرتبة 

يسعى البنك لرقمنة بياناته مما يتيح للعمالء الولوج  47
 حلساباته يف البيت

 07موافق  0.88924 3.9176

 للبنك القدرة على تقدمي اخلدمات يف وقت اسرع من  48
 املنافسني

 08موافق  1.00182 3.8588

يسعى البنك لتقليص مدة عمليات الدفع من خالل  49
 التوسع يف استعمال التكنولوجيات احلديثة 

 03موافق  0.83129 4.1059

 يعمل البنك على تطوير شبكات االتصال الداخلية من  50
 اجل تقليل مدة انتنظار العمالء

 05موافق  0.87575 4.0824

51 
يسعى البنك لتقليص مدة تسويق منتجاته والتعريف هبا 
من خالل التوسع يف استعمال التكنولوجيات احلديثة ( 

  )SMSكرسائل 
 06موافق  0.90625 4.0118

يسعى البنك لتقليص مدة تقدمي املتجات املصرفية اجلديدة  52
 للعمالء

 02موافق  0.80926 4.1529

53 
يعمل البنك على التوسع يف ادماج تكنولوجيا االعالم 

واالتصال يف عملياته مبا يضمن للعميل االجابة عن 
 استفساراته دون حضوره

 04موافق  0.90005 4.1059

 01موافق  0.81358 4.2000 يلتزم البنك بتقدمي اخلدمات يف آجاهلا احملددة 54

موافق  0.62662 4.0544مجموع العبارات 

)  09 أنظر الملحق رقم( .SPSS.21باالعتماد على خمرجات برنامج  من إعداد الباحثالمصدر: 
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الذي يقع ضمن نطاق ، 4.0544احملور املتوسط العام جملموع عبارات هذا  من خالل اجلدول أعاله يتبني أن 
 بتقييم موافق. 08املوافقة املرتفعة. وقد جاءت مجيع العبارات وعددها درجة 

العبارات يف املرتبة االوىل من بني مجيع  " يلتزم البنك بتقديم  الخدمات في آجالها المحددةجاءة العبارة " 
 حبيث ؛وهو يقابل درجة املوافقة املرتفعة  0.62662 وباحنراف معياري يقدر بـ 4.2000مبتوسط حسايب يقدر بـ 

 %7.1 مبوافق بشدة ، و  %38.8 مث يليها %48.2أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا موافقة على ذلك بنسبة 
 بغري موافق .  %5.9مبحايد، 

 كأدىن تقييم " موافق " " للبنك القدرة على تقديم الخدمات في وقت اسرع من المنافسينجاءة العبارة " 
 حبيث ؛وهو يقابل درجة املوافقة املرتفعة  1.00182وباحنراف معياري يقدر بـ  3.8588مبتوسط حسايب يقدر بـ 

 %18.8 مبوافق بشدة و %29.4 مث تليها  %40أن النسبة األعلى تعتقد أ�ا غري موافقة على ذلك بنسبة 
بغري موافق بشدة.  %1.2  وأخريابغري موافق %10.6مبحايد، 
و وهو ما يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات املستجوبني  0.62662 ـعياري ضعيف قدر بامل االحنراف

 حبيث كان االحنراف املعياري أقل ؛يظهر أن هناك إتفاق نسيب بني املبحوثني فيما خيص العبارات املتعلقة بالتسليم
من نصف املتوسط احلسايب جلميع العبارات املذكورة. 
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المطلب الثالث: إختبار الفرضيات 
  محل الدراسة.في البنوك لواقع التحرير المالي Tإختبار: الفرع االول

تتمتع المصارف الجزائرية بتحرير مالي سيتم من خالل هذا العنصر اإلجابة على الفرضية األوىل واليت حمتواها: "
 ."داخلي وخارجي 

 كما يلي: H1 والفرضية البديلة H0وبالتايل ميكن صياغة الفرضية الصفرية 
H0تتمتع املصارف اجلزائرية بتحرير مايل ؛  : ال
H1 مايل.: تتمتع املصارف اجلزائرية بتحرير 

 وهو ميثل متوسط سلم 3 بــــــــلعينة واحدة مبتوسط فرضي قدر t  إختباروالختبار هذه النتيجة نقوم حبساب 
 بربنامج التحليل االحصائي بيانات التحرير املايل للمصارف حمل الدراسة إدخال وبعد  إذنليكرت املعتمد عليه.

 االحصائي الالزم مت احلصول على النتائج املبينة يف اجلدول املوايل: اإلختباروإجراء 
 التحرير المالي للفرضية  t اختبار   ):41 ( الجدول رقم

التحرير 
المالي 

t 
المحسوبة 

t 
الجدولية 

المتوسط العام 
لإلجابات 

درجات 
الحرية 

Sig 
مستوى 

الداللة المعنوية 

الفرق بين 
المتوسطين 

 2.93235 0.000 84 2.9324 1.644 59.414الداخلي 

 1.644 52.354الخارجي 
 2.5699 84 0.000 2.56993 

 )10أنظر الملحق رقم  (SPSS21   الباحث باالعتماد على  خمرجات برنامجإعداد من المصدر:

 يتضح من خالل اجلدول أن:
ـ قدر ب sigاجلدولية وهذا عند مستوى داللة t من قيمة الداخلي أكرب  احملسوبة بالنسبة للتحرير املايل  tقيمة -

،  احملسوبة دالة احصائيا  t  أن قيمة ، هذا مايبني0.05 ـمن درجة املخاطرة املقدرة ب أقلواليت هي  0.00
  "محايدوبالتايل تتوفر املصارف اجلزائرية على حترير مايل داخلي بدرجة تقييم " 

 ـقدر ب sig اجلدولية وهذا عند مستوى داللة t  من قيمة أكرب اخلارجي احملسوبة بالنسبة للتحرير املايل  tقيمة -
  .إحصائيا احملسوبة دالة  t  أن قيمة ، هذا مايبني0.05  واليت هي أقل من درجة املخاطرة املقدرة بـ 0.000

  " غير موافقوبالتايل تتوفر املصارف اجلزائرية على حترير مايل خارجي بدرجة تقييم "
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 لواقع تنافسية البنوك محل الدراسة. T إختبار  الفرع الثاني: 
هناك تنافسية لدى المصارف سيتم من خالل هذا العنصر اإلجابة على الفرضية الثانية واليت حمتواها: "

  ".الجزائرية
 كما يلي: H1 والفرضية البديلة H0وبالتايل ميكن صياغة الفرضية الصفرية 

H0هناك تنافسية لدى املصارف اجلزائرية ؛  : ليست
H1: .هناك تنافسية لدى املصارف اجلزائرية 

 وهو ميثل متوسط سلم 3 بـــــــــلعينة واحدة مبتوسط فرضي قدر t  والختبار هذه النتيجة نقوم حبساب اختبار  
 االختبار الدراسة بربنامج التحليل وإجراء بيانات التنافسية للبنوك حمل إدخالوبعد  ليكرت املعتمد عليه.

  الالزم مت احلصول على النتائج املبينة يف اجلدول املوايل:اإلحصائي
 الثانية ( التنافسية المصرفية) للفرضية  tاختبار   ) 42 (  الجدول رقم 

التنافسية محاور
t 

المحسوبة 
t 

الجدولية 

المتوسط 
العام 

لإلجابات 

درجات 
الحرية 

Sig مستوى
الداللة المعنوية 

الفرق بين 
المتوسطين 

 

 3.07206 0.000 84 3.0721 1.644 52.769 التكلفة

 

 3.71222 0.000 84 3.7122 1.644 72.606 الجودة

 3.11324 0.000 84 3.1132 1.644 43.568المرونة 

 4.05441 0.000 84 4.0544 1.644 59.635التسليم 

76.07 كل المحاور
6 1.644 3.4880 84 0.000 3.48798 

 )11 أنظر الملحق رقم(  SPSS21 الباحث باالعتماد على  خمرجات برنامج إعداد من المصدر:
 يتضح من خالل اجلدول أن:

  0.00 ـقدر ب sig اجلدولية وهذا عند مستوى داللة  t  من قيمة للتنافسية  أكرب احملسوبة بالنسبة  tقيمة  -

  .إحصائيا احملسوبة  دالة  t  أن قيمة هذا مايبني، 0.05 من درجة املخاطرة املقدرة بـ أقلواليت هي 
 املصارف اجلزائرية "، وقبول  ليست هناك تنافسية لدى" أنه اليت تنص علىH0وعليه يتم رفض لفرضية البديلة 

وهذا عند درجة خماطرة مقدرة  "،  المصارف الجزائريةهناك تنافسية لدى  أنه " واليت مفادهاH1البديلةالفرضية 
  "موافقبدرجة تقييم "  0.05 بـ

 كما نالحظ أن:
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قدر بـ  sigاجلدولية وهذا عند مستوى داللة t  من قيمة أكرب احملسوبة بالنسبة للتكلفة tقيمة  -
 احملسوبة دالة  t  أن قيمة يبني ما وهذا، 0.05واليت هي أقل من درجة املخاطرة املقدرة بـ  0.000

 أي أن هناك أثر للتكلفة إحصائيا.
  0.000قدر بـ  sigاجلدولية وهذا عند مستوى داللة t  من قيمة أكرب احملسوبة بالنسبة للجودة  tقيمة  -

إحصائيا.أي أن احملسوبة دالة  t  أن قيمة يبني ما وهذا، 0.05 ـواليت هي أقل من درجة املخاطرة املقدرة ب
  هناك أثر للجودة

قدر بـ  sigاجلدولية وهذا عند مستوى داللة t  من قيمة أكرب احملسوبة بالنسبة للمرونة  tقيمة  -
 احملسوبة دالة  t  أن قيمة  وهذا مايبني، 0.05واليت هي أقل من درجة املخاطرة املقدرة بـ  0.000

 أي أن هناك أثر للمرونة إحصائيا.
  0.000بـقدر  sig اجلدولية وهذا عند مستوى داللة t  من قيمة أكرب احملسوبة بالنسبة للتسليم  tقيمة -

أي أن هناك  .إحصائيا احملسوبة دالة  t  ما ينب أن قيمة0.05 ـواليت هي أقل من درجة املخاطرة املقدرة ب
 أثر للتسليم.
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الفرع الثالث: تحليل التباين ودراسة الفروق المتعلقة بأثر البيانات التعريفية على متغيرات الدراسة 
 متغير الفئة العمرية: -1

يوجد فروق ذات داللة معنوية الثر كل من التحرير املايل الداخلي واخلارجي على تنافسية املصارف اجلزائرية تبعا  
للفئة العمرية املوظفني يف القطاع املصريف اجلزائري. 

  ):اختبار التباين والقيم الدالة إحصائيا لمحاور الدراسة مع متغير الفئة العمرية43الجدول رقم ( 
 

 الحالة المحور
مجموع 
 المربعات

 درجة الحرية
مربع 

 معنوية الداللة F المتوسط

التحرير المالي 
 الداخلي

 0.070 2 0.141 بني اجملموعات
 0.210 82 17.251داخل اجملموعات  0.717 0.335

  84 17.392اجملموع 

التحرير المالي 
الخارجي 

 0.044 2 0.089 بني اجملموعات
 0.209 82 17.116داخل اجملموعات  0.809 0.212

  84 17.205اجملموع 

التكلفة 
 0.802 2 1.604 بني اجملموعات

 0.276 82 22.596داخل اجملموعات  0.06 2.910
  84 24.199اجملموع 

الجودة 
 0.178 2 0.355 بني اجملموعات

 0.223 82 18.309داخل اجملموعات  0.455 0.795
  84 18.665اجملموع 

المرونة 
 0.481 2 0.963 بني اجملموعات

 0.433 82 35.994داخل اجملموعات  0.334 1.112
  84 36.457اجملموع 

التسليم 
 0.125 2 0.250 بني اجملموعات

 0.399 82 32.732داخل اجملموعات  0.732 0.314
  84 32.893اجملموع 

 SPSS21  على خمرجات برنامجباالعتماد:من إعداد الباحث المصدر

 عند مستوى الداللة جلميع حماور الدراسة تشري نتائج اجلدول أعاله إىل عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية
) sig  حبيث كانت درجات معنوية معامالت فيشر هلذه االبعاد أكرب من درجة 0.05أقل من أو تساوي ،( 

 )، وهذا يعين أن متغري الفئة العمرية ال يؤثر يف رأي املبحوثني سواء يف أبعاد التحرير املايل أو 0.05املخاطرة ( 
 أبعاد التنافسية املصرفية
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- متغير المستوى التعليمي: 3
يوجد فروق ذات داللة معنوية الثر كل من التحرير املايل الداخلي واخلارجي وتنافسية املصارف اجلزائرية تبعا  

للمستوى التعليمي املوظفني يف القطاع املصريف اجلزائري. 
  ):إختبار التباين والقيم الدالة إحصائيا لمحاور الدراسة مع متغير االمستوى التعليمي44الجدول رقم ( 

 

 الحالة المحور
مجموع 
 المربعات

 درجة الحرية
مربع 

 معنوية الداللة F المتوسط

التحرير المالي 
 الداخلي

 0.184 3 0.0552 بني اجملموعات
 0.208 81 16.840داخل اجملموعات  0.452 0.885

  84 17.392اجملموع 

التحرير المالي 
الخارجي 

 0.028 3 0.085 بني اجملموعات
 0.211 81 17.119داخل اجملموعات  0.939 0.135

  84 17.205اجملموع 

التكلفة 
 0.523 3 1.568 بني اجملموعات

 0.279 81 22.611داخل اجملموعات  0.141 1.871
  84 24.199اجملموع 

الجودة 
 0.616 3 1.849 بني اجملموعات

 0.208 81 16.816داخل اجملموعات  0.037 2.968
  84 18.665اجملموع 

المرونة 
 0.981 3 2.942 بني اجملموعات

 0.414 81 33.515داخل اجملموعات  0.077 2.370
  84 36.457اجملموع 

التسليم 
 0.108 3 0.323 بني اجملموعات

 0.403 81 32.660داخل اجملموعات  0.849 0.267
  84 32.983اجملموع 

 SPSS21  على خمرجات برنامجباالعتماد:من إعداد الباحث المصدر

تشري نتائج اجلدول أعاله إىل وجود فروقات ذات داللة إحصائية بالنسبة لبعد اجلودة بالنسبة  
 =sig  وداللة معنوية حيث3بدرجة حرية  F=2.968ملتغري املستوى التعليمي، حبيث أن قيمة دالة التباين 

 فال تشري إىل وجود فروقات ذات داللة حماور الدراسة  ، أما باقي0.05 وهي أقل من القيمة احلسابية 0.037
)، حبيث كانت درجات معنوية معامالت فيشر هلذه 0.05أقل من أو تساوي  sigمعنوية عند مستوى الداللة  (

 )، وهذا يعين أن متغري املستوى التعليمي ال يؤثر يف رأي املبحوثني سواء 0.05االبعاد أكرب من درجة املخاطرة ( 
يف أبعاد التحرير املايل أو أبعاد التنافسية املصرفية. 
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- متغير الخبرة: 5
يوجد فروق ذات داللة معنوية الثر كل من التحرير املايل الداخلي واخلارجي وتنافسية املصارف اجلزائرية تبعا  

للمستوى التعليمي املوظفني يف القطاع املصريف اجلزائري. 
  ):إختبار التباين والقيم الدالة إحصائيا لمحاور الدراسة مع متغير الخبرة45الجدول رقم ( 

 الحالة المحور
مجموع 
 المربعات

 درجة الحرية
مربع 

 معنوية الداللة F المتوسط

التحرير المالي 
 الداخلي

 0.104 3 0.313 بني اجملموعات
 0.211 81 17.079داخل اجملموعات  0.686 0.495

  84 17.392اجملموع 

التحرير المالي 
الخارجي 

 0.017 3 0.051 بني اجملموعات
 0.212 81 17.153داخل اجملموعات  0.970 0.081

  84 17.205اجملموع 

التكلفة 
 0.555 3 1.666 بني اجملموعات

 0.278 81 22.533داخل اجملموعات  0.121 1.996
  84 24.199اجملموع 

الجودة 
 0.083 3 0.249 بني اجملموعات

 0.227 81 18.461داخل اجملموعات  0.779 0.364
  84 18.665اجملموع 

المرونة 
 0.547 3 1.641 بني اجملموعات

 0.430 81 34.816داخل اجملموعات  0.289 1.273
  84 36.457اجملموع 

التسليم 
 0.567 3 1.702 بني اجملموعات

 0.386 81 31.280داخل اجملموعات  0.229 1.469
  84 32.983اجملموع 

 SPSS21  على خمرجات برنامجباالعتماد:من إعداد الباحث المصدر
 

 عند مستوى الداللة (  جلميع حماور الدراسة تشري نتائج اجلدول أعاله إىل وجود عدم فروقات ذات داللة إحصائية
sig  حبيث كانت درجات معنوية معامالت فيشر هلذه االبعاد أكرب من درجة 0.05أقل من أو تساوي ،( 

 )، وهذا يعين أن متغري اخلربة ال يؤثر يف رأي املبحوثني سواء يف أبعاد التحرير املايل أو أبعاد 0.05املخاطرة ( 
 التنافسية املصرفية
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- متغير جهة العمل 5
يوجد فروق ذات داللة معنوية الثر كل من التحرير املايل الداخلي واخلارجي وتنافسية املصارف اجلزائرية تبعا  جلهة 

العمل املوظفني يف القطاع املصريف اجلزائري. 
 ):إختبار التباين والقيم الدالة إحصائيا لمحاور الدراسة مع متغير جهة العمل 46الجدول رقم ( 

 
 levenاختبار 

t المحسوبة 
درجات 
 الحریة

Sig مستوى الداللة
 المعنویة

الفرق بين 
المتوسطين 

F sig 

التحرير المالي 
 0.875 0.025 الداخلي

-1,929 83 0,057 -0,21392 

-1,900 35,732 0,066 -0,21392 

التحرير المالي 
 0,426 0,641 الخارجي

-0,372 83 0,711 -0,04193 

-0,354 33,689 0,726 -0,04193 

 0,850 036,التحرير المالي 
-1,353 83 0,180 -0,12287 

-1,365 37,307 0,181 -0,12287 

 0,804 0,062 التكلفة
-2,453 83 0,016 -0,31674 

-2,342 33,928 0,025 -0,31674 

 0,012 6,646 الجودة

-4,059 83 0,000 -0,43545 

-5,279 66,498 0,000 -0,43545 

 0,516 0,426 المرونة

-4,610 83 0,000 -0,67514 

-4,624 36,904 0,000 -0,67514 

 0,002 9,795 التسليم
-3,433 83 0.01 -0,50153 

-4,643 72,835 0.000 -0,50153 

 0,165 1,959 التنافسية

-5,297 83 0.000 -0,48222 

-5,867 45,054 0.000 -0,48222 
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من خالل اجلدول السابق نالحظ:  
-عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لبعد التحرير املايل الداخلي بالنسبة ملتغري جهة العمل وبالتايل فمتغري جهة 

العمل ال يؤثر يف رأي املبحوثني بالنسبة لبعد التحرير املايل الداخلي. 
-عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لبعد التحرير املايل اخلارجي بالنسبة ملتغري جهة العمل وبالتايل فمتغري جهة 

العمل ال يؤثر يف رأي املبحوثني بالنسبة لبعد التحرير املايل اخلارجي. 
- وجود فروق ذات داللة إحصائية لبعد التحرير املايل بالنسبة ملتغري جهة العمل وبالتايل فمتغري جهة العمل ال 

يؤثر يف رأي املبحوثني بالنسبة لبعد التحرير املايل بشقيه 
- وجود فروق ذات داللة إحصائية لبعد التكلفة بالنسبة ملتغري جهة العمل وبالتايل فمتغري جهة العمل يؤثر يف 

رأي املبحوثني بالنسبة لبعد التكلفة 
- وجود فروق ذات داللة إحصائية لبعد اجلودة بالنسبة ملتغري جهة العمل وبالتايل فمتغري جهة العمل يؤثر يف رأي 

املبحوثني بالنسبة لبعد اجلودة. 
-وجود فروق ذات داللة إحصائية لبعد املرونة بالنسبة ملتغري جهة العمل وبالتايل فمتغري جهة العمل يؤثر يف رأي 

املبحوثني بالنسبة لبعد املرونة. 
-وجود فروق ذات داللة إحصائية لبعد املرونة بالنسبة ملتغري جهة العمل وبالتايل فمتغري جهة العمل يؤثر يف رأي 

املبحوثني بالنسبة لبعد املرونة. 
-وجود فروق ذات داللة إحصائية لبعد التسليم بالنسبة ملتغري جهة العمل وبالتايل فمتغري جهة العمل يؤثر يف رأي 

املبحوثني بالنسبة لبعد التسليم. 
-وجود فروق ذات داللة إحصائية لبعد التنافسية ملتغري جهة العمل وبالتايل فمتغري جهة العمل يؤثر يف رأي 

املبحوثني بالنسبة ألبعاد التنافسية ككل 
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 أثر التحرير المالي على تنافسية البنوك محل الدراسة إختبار المطلب الرابع: 
 كان هناك عالقة إن أثر التحرير املايل على تنافسية البنوك حمل الدراسة  وما إختباريف هذا املطلب سنحاول 

اجيابية بينها، وهذا من خالل اإلجابة على الفرضية الرئيسية للبحث والفرضيات الفرعية واليت متثلت فيما يليّ: 
تنص هذه الفرضية على أن هناك عالقة تأثري إجيابية ذات داللة  ختبار الفرضية الرئيسية:الفرع األول: إ

 إحصائية  للتحرير املايل على تنافسية البنوك حمل الدراسة
كما يلي:  H1 والفرضية البديلة H0وبالتايل ميكن صياغة الفرضية الصفرية 

 H0 ؛تنافسية البنوك حمل الدراسة التحرير املايل على يؤثر: ال  
 H1 :التحرير املايل على تنافسية البنوك حمل الدراسة ؛  يؤثر
الذي يعمل على قياس أثر املتغريات   النموذج اإلحصائي املتمثل يف منوذج االحندار اخلطي املتعدداستخدامسيتم 

املستقلة على املتغري التابع ومنه سنعمل على معرفة أثر التحرير املايل مبتغرييه الداخلي واخلارجي على تنافسية 
 مت احلصول على SPSSوبعد إدخال البيانات املتعلقة باملتغريات حمل الدراسة يف برنامج  البنوك حمل الدراسة.

 النتائج اليت مت تلخيصها يف اجلدول املوايل:
 ): نتائج اختبار أثر التحرير المالي على تنافسية البنوك محل الدراسة 47الجدول رقم (  

 Fالقيمة النموذج 
درجات 
 Sigالحرية 

معلمات 
النموذج 

 T Sigالقيمة 

معامل 
االرتباط 

0.484 
 

الباقي    
الثابت 

1.953 6.326 0.000 

معامل 
التعيين 

0.235 

 

التحرير 
المالي 

 الداخلي

0.304 3.206 0.002 

تحليل التباين 
التحرير 
المالي 

 الخارجي

0.251 2.636 0.010 

التباين 
 3.522المفسر 

 

12.570 
 

2 0.000 
 

    

التباين 
الباقي 

11.487  82      

   )12 انظر الملحق رقم ( SPSS.21 خمرجات من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر: 
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من خالل حتليل نتائج هذا اجلدول يتضح: 
 وهذا يفسر أن التحرير املايل يرتبط اجيابيا بتنافسية البنوك، كما يدل أيضا على = 0.484Rمعامل االرتباط  -

 أن التغيري باالجياب لقيم التحرير املايل تؤدي إىل زيادة متوسطة أيضا يف تنافسية البنوك حمل الدراسة
 أي أن  %21.6 حبيث بلغت ؛وهذا ما يوضح القوة التفسريية لنموذج االحندار 0.216معامل التحديد =  -

 من التغريات احلاصلة على تنافسية البنوك ترجع إىل تأثري التغري يف قيم متغريات التحرير املايل بشقيه 21.6%
 والباقي يرجع إىل عوامل أخرى.

 الصالحية الكلية للنموذج: -
Sig ( F)=0.000  وبالتايل النموذج صاحل  يف شكله الكلي أي أن هناك أثر   0.05وهو أقل من ،

ذو داللة إحصائية بني املتغريات املفسرة واملتغريات التابعة ( على األقل هناك عالقة معنوية واحدة ). 
الصالحية الجزئية للنموذج: 

 أ- تأثير التحرير المالي الداخلي:
كما يلي:  H1 والفرضية البديلة H0ميكن صياغة الفرضية الصفرية 

 H0 ؛تنافسية البنوك حمل الدراسة علىالداخلي التحرير املايل  يؤثر: ال  
 H1 :على تنافسية البنوك حمل الدراسة ؛الداخلي التحرير املايل  يؤثر 

Β)=0.0021 Sig ( وبالتايل نرفض الفرضية العدمية 0.05هي أقل من H0   ونقبل الفرضية البديلةH1  وبالتايل
هناك تأثري للتحرير املايل الداخلي على تنافسية البنوك حمل الدراسة. 

 ب- تأثير التحرير المالي الخارجي:
كما يلي:  H1 والفرضية البديلة H0ميكن صياغة الفرضية الصفرية 

 H0 ؛تنافسية البنوك حمل الدراسة علىاخلارجي التحرير املايل  يؤثر: ال  
 H1 :على تنافسية البنوك حمل الدراسة ؛اخلارجي التحرير املايل  يؤثر 

Β)=0.0102 Sig ( وبالتايل نرفض الفرضية العدمية 0.05هي أقل من H0   ونقبل الفرضية البديلةH1  وبالتايل
هناك تأثري للتحرير املايل الداخلي على تنافسية البنوك حمل الدراسة. 

β الباقي الثابت) Constant=(  1.953 عند مستوى داللة قدر بـSig=0.000درجة   وهو أقل من

)املخاطرة  )α ما يدل على أن هذه املعلمة دالة إحصائيا،،0.05 املقدرة بـ  
 من خالل نتائج اجلدول ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كاآليت:

 1.953× التحرير المالي الداخلي ) + 0.304× التحرير المالي الخارجي+ 0.251تنافسية البنوك= (
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حيث أن: 
β: 1.953 قيم متغريات التحرير املايل، ما يفسر وجود حد أدىن إنعداميف حالة  التنافسية تعرب عن قيمة 

.  قيم التحرير املايل مبتغريه الداخلي واخلارجيإنعداملتنافسية البنوك يف حالة 
- Β2= 0.251بداللة التحرير املايل   هذه املعلمة معامل التغري يف تنافسية البنوك حمل الدراسة تعرب

اخلارجي، وهو إجيايب،ما يفسر أنه إذا تغريت قيمة متغري التحرير املايل اخلارجي بوحدة واحدة، تتغري قيمة تنافسية 
 .0.251البنوك اجيابا مبعامل 

- Β1=  0.304بداللة التحرير املايل الداخلي، وهو البنوك هذه املعلمة معامل التغري يف تنافسية تعرب 
 إجيابا  تتغريقيمة تنافسية البنوك فإن  أنه إذا تغريت قيمة متغري التحرير املايل الداخلي بوحدة واحدةوتفسريهإجيايب، 
 .0.304 مبعامل

 للتحرير المالي بمتغيريه الداخلي إحصائية هناك أثر إيجابي ذو داللة أن:من خالل هذه النتائج، يتضح 
على تنافسية البنوك محل الدراسة.  والخارجي

 سيتم من خالل هذا املطلب اإلجابة على الفرضيات الفرعية:: اختبارالفرضيات الفرعيةالفرع الثاني: 
  ؛وتكلفة اخلدمةاملصرفيةبشقيه هناك أثر ذو داللة احصائية بني التحرير املايل 
  ؛ وجودة اخلدمةاملصرفيةبشقيههناك أثر ذو داللة احصائية بني التحرير املايل 
  ؛ومرونة اخلدمةاملصرفيةبشقيه هناك أثر ذو داللة احصائية بني التحرير املايل 
 وتسليم اخلدمةاملصرفية بشقيههناك أثر ذو داللة احصائية بني التحرير املايل . 

بشقيه وتكلفة الخدمة المصرفية:  التحرير المالي تأثير  -1
  كما يلي: H1 والفرضية البديلة H0ميكن صياغة الفرضية الصفرية 

 H0: ؛ على تكلفة اخلدمة املصرفيةبشقيه الداخي واخلارجيالتحرير املايل  يؤثر ال 
 H1 :على تكلفة اخلدمة املصرفية؛ الداخلي واخلارجي  بشقيهالتحرير املايل  يؤثر

الذي يعمل على قياس أثر املتغري املستقل املتعدد   النموذج اإلحصائي املتمثل يف منوذج االحندار اخلطي بإستخدام
وبعد إدخال البيانات . على املتغري التابع ومنه سنعمل على معرفة أثر التحرير املايل على تكلفة اخلدمة املصرفية

 مت احلصول على النتائج اليت مت تلخيصها يف اجلدول ،SPSS.21املتعلقة باملتغريات حمل الدراسة يف برنامج 
 املوايل:
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): نتائج اختبار أثر التحرير المالي على التكلفة 48الجدول رقم (

 Fالقيمة النموذج 
درجات 
 Sigالحرية 

معلمات 
النموذج 

 T Sigالقيمة 

معامل 
االرتباط 

0.350 
 

الباقي    
الثابت 

1.713 4.080 0.000 

معامل 
التحديد 

0.101 

 

التحرير 
المالي 

 الداخلي

0.187 1.456 0.149 

تحليل التباين 
التحرير 
المالي 

 الخارجي

0.315 2.436 0.017 

التباين 
 2.970المفسر 

 

5.735 
 

2 0.005 
 

    

التباين 
الباقي 

21.230  82      

 )13 أنظر الملحق رقم(SPSS21 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات: المصدر
من خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أن: 

 على كما يدل وهذا يفسر أن التحرير املايل يرتبط إجيابيا بتكلفة اخلدمة، ،R=0.350معامل االرتباط  -
 أيضا يف تكلفة اخلدمة. أن أي تغري باإلجياب لقيم التحرير املايل تؤدي إىل زيادة متوسطة

 %؛10.1 وهذا ما يوضح أن القوة التفسريية لنموذج االحندار هذا بلغت ،0.101)=التحديد(معامل  -
والباقي يرجع إىل متغري التكلفة  من التغريات التحرير املايل الداخلي ترجع إىل تأثري التغري يف قيم %10.1أي أن 

  مل تدرج يف النموذجعوامل أخرى
 الصالحية الكلية للنموذج: -

Sig ( F)=0.005  وبالتايل النموذج صاحل  يف شكله الكلي أي أن هناك أثر   0.05وهو أقل من ،
ذو داللة إحصائية بني املتغريات املفسرة واملتغريات التابعة ( على األقل هناك عالقة معنوية واحدة ). 

الصالحية الجزئية للنموذج: 
 أ- تأثير التحرير المالي الداخلي:

كما يلي:  H1 والفرضية البديلة H0ميكن صياغة الفرضية الصفرية 
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 H0 ؛تكلفة اخلدمة املصرفية علىالداخلي التحرير املايل  يؤثر: ال  
 H1 :؛تكلفة اخلدمة املصرفيةعلى الداخلي التحرير املايل  يؤثر  

Β)=0.1491 Sig ( وبالتايل نقبل الفرضية العدمية 0.05هي أكرب من H0   ونرفض الفرضية البديلةH1 

وبالتايل ليس هناك تأثري للتحرير املايل الداخلي على تكلفة اخلدمة املصرفية 
 ب- تأثير التحرير المالي الخارجي:

كما يلي:  H1 والفرضية البديلة H0ميكن صياغة الفرضية الصفرية 
 H0 ؛ تكلفة اخلدمة املصرفيةعلىاخلارجي التحرير املايل  يؤثر: ال  
 H1 :؛تكلفة اخلدمة املصرفيةعلى اخلارجي التحرير املايل  يؤثر  

Β)=0.0172 Sig ( وبالتايل نرفض الفرضية العدمية 0.05هي أقل من H0   ونقبل الفرضية البديلةH1  وبالتايل
هناك تأثري للتحرير املايل اخلارجي على تكلفة اخلدمة املصرفية 

β الباقي الثابت) Constant=(  1.713  عند مستوى داللة قدر بـSig=0.000درجة   وهو أقل من

)املخاطرة  )α ما يدل على أن هذه املعلمة دالة إحصائيا،،0.05 املقدرة بـ  
 من خالل نتائج اجلدول ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كاآليت:

 1.713) +  التحرير المالي الداخلي 0.187+ × التحرير المالي الخارجي0.315= (التكلفة 

 حيث أن:
- β الباقي الثابت) Constant(  =1.713 قيم إنعداميف حالة  تكلفة اخلدمة وهي تعرب عن قيمة 

 .. قيم التحرير املايل إنعداميف حالة  ما يفسر وجود حد أدىن تكلفة اخلدمة وهذا متغريات التحرير املايل.
- Β2= 0.315 وهو إجيايب، ما اخلارجيبداللة التحرير املايل   معامل التغري يف تكلفة اخلدمةتعرب عن ،

 مبعامل  إجيابايفسر أنه إذا تغريت قيمة متغري التحرير املايل الداخلي بوحدة واحدة، تتغري قيمة تكلفة اخلدمة
 في تكلفة الخارجي أثر ذو داللة احصائية للتحرير المالي  من خالل هذه النتائج، يتضح أنه هناك،0.315
 الخدمة.

بشقيه على جودة الخدمة المصرفية: التحرير المالي تأثير  -2
كما يلي:  H1 والفرضية البديلة H0 ميكن صياغة الفرضية الصفرية 

 H0 ؛التحرير املايل على جودة اخلدمة املصرفية يؤثر: ال  
 H1: املصرفية.التحرير املايل على جودة اخلدمة  يؤثر 

الذي يعمل على قياس أثر املتغري  سيتم استخدام النموذج اإلحصائي املتمثل يف منوذج االحندار اخلطي البسيط
وبعد ة . املصريف  على جودة اخلدمةبشقيهاملستقل على املتغري التابع ومنه سنعمل على معرفة أثر التحرير املايل 
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 مت احلصول على النتائج اليت مت تلخيصها ،SPSS.24إدخال البيانات املتعلقة باملتغريات حمل الدراسة يف برنامج 
 يف اجلدول املوايل:

 ): نتائج اختبار اثر التحرير المالي على جودة الخدمة المصرفية 49الجدول رقم ( 
 

 Fالقيمة النموذج 
درجات 
 Sigالحرية 

معلمات 
النموذج 

 T Sigالقيمة 

معامل 
االرتباط 

0.432 
 

الباقي    
الثابت 

2.202 6.202 0.000 

معامل 
التحديد 

0.167 

 

التحرير 
المالي 

 الداخلي

0.356 3.273 0.002 

تحليل التباين 
التحرير 
المالي 

 الخارجي

0.181 1.675 0.101 

التباين 
 3.482المفسر 

 

9.403 
 

2 0.000 
 

    

التباين 
الباقي 

15.183  82      

 
 )14 أنظر الملحق رقم( SPSS.21من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجاتالمصدر: 

ن خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أن: م
 إجيابيا جبودة اخلدمة املصرفية، عملية التحرير املايل يرتبطوهذا يفسر أن ، R=0.432معامل االرتباط  -

 وهذا يدل أيضا على أن أي تغري باإلجياب لقيم التحرير املايل تؤدي إىل زيادة أيضا يف جودة اخلدمة.
 %؛16.7وهذا ما يوضح أن القوة التفسريية لنموذج االحندار هذا بلغت ، 0.167=)التحديد(معامل  -

اخلدمة، والباقي  جودة  إىل تأثري التغري يف قيم متغريترجعاملايل  يف التحرير احلاصلة من التغريات %16.7أي أن 
  مل تدرج يف النموذج.يرجع إىل عوامل أخرى

 الصالحية الكلية للنموذج: -
Sig ( F)=0.000  وبالتايل النموذج صاحل  يف شكله الكلي أي أن هناك أثر   0.05وهو أقل من ،

ذو داللة إحصائية بني املتغريات املفسرة واملتغريات التابعة ( على األقل هناك عالقة معنوية واحدة ). 
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الصالحية الجزئية للنموذج: 
 أ- تأثير التحرير المالي الداخلي:

كما يلي:  H1 والفرضية البديلة H0ميكن صياغة الفرضية الصفرية 
 H0 ؛جودة اخلدمة املصرفية علىالداخلي التحرير املايل  يؤثر: ال  
 H1 :؛جودة اخلدمة املصرفيةعلى الداخلي التحرير املايل  يؤثر  

Β)=0.0001 Sig ( وبالتايل نرفض الفرضية العدمية 0.05هي أقل من H0   ونقبل الفرضية البديلةH1  وبالتايل
هناك تأثري للتحرير املايل الداخلي على جودة اخلدمة املصرفية 

 ب- تأثير التحرير المالي الخارجي:
كما يلي:  H1 والفرضية البديلة H0ميكن صياغة الفرضية الصفرية 

 H0 ؛ تكلفة اخلدمة املصرفيةعلىاخلارجي التحرير املايل  يؤثر: ال  
 H1 :؛تكلفة اخلدمة املصرفيةعلى اخلارجي التحرير املايل  يؤثر  

Β)=01012 Sig ( وبالتايل نقبل الفرضية العدمية 0.05هي أكرب من H0   ونرفض الفرضية البديلةH1  وبالتايل
هناك ليس تأثري للتحرير املايل اخلارجي على جودة اخلدمة املصرفية 

β الباقي الثابت) Constant=(  2.202 عند مستوى داللة قدر بـSig=0.000درجة   وهو أقل من

)املخاطرة  )α ما يدل على أن هذه املعلمة دالة إحصائيا،،0.05 املقدرة بـ  
 من خالل نتائج اجلدول ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كاآليت:

 2.202) +  التحرير المالي الخارجي×0.181الداخلي + × التحرير المالي 0.356= (جودة الخدمة 

 حيث أن:
- β الباقي الثابت) Constant(  =2.202قيم إنعداميف حالة  تكلفة اخلدمة وهي تعرب عن قيمة 

 . قيم التحرير املايل إنعداميف حالة  ما يفسر وجود حد أدىن تكلفة اخلدمة وهذا متغريات التحرير املايل.
- Β1= 0.356 وهو إجيايب، ما الداخليبداللة التحرير املايل   اخلدمةجودة معامل التغري يف تعرب عن ،

 مبعامل  إجيابا اخلدمةجودةيفسر أنه إذا تغريت قيمة متغري التحرير املايل الداخلي بوحدة واحدة، تتغري قيمة 
 جودة في الداخلي أثر ذو داللة احصائية للتحرير المالي  من خالل هذه النتائج، يتضح أنه هناك،0.356
 الخدمة.

بشقيه على مرونة الخدمة المصرفية: التحرير المالي تأثير  -3
كما يلي:  H1 والفرضية البديلة H0 ميكن صياغة الفرضية الصفرية 

 H0 ؛ اخلدمة املصرفيةمرونةالتحرير املايل على  يؤثر: ال  
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 H1: املصرفية. اخلدمة مرونةالتحرير املايل على  يؤثر 
الذي يعمل على قياس أثر املتغري  سيتم استخدام النموذج اإلحصائي املتمثل يف منوذج االحندار اخلطي البسيط

وبعد ة . املصريف  على جودة اخلدمةبشقيهاملستقل على املتغري التابع ومنه سنعمل على معرفة أثر التحرير املايل 
 مت احلصول على النتائج اليت مت تلخيصها ،SPSS.24إدخال البيانات املتعلقة باملتغريات حمل الدراسة يف برنامج 

 يف اجلدول املوايل:
 ): نتائج اختبار اثر التحرير المالي على مرونة الخدمة المصرفية 50الجدول رقم ( 

 Fالقيمة النموذج 
درجات 
 Sigالحرية 

معلمات 
النموذج 

 T Sigالقيمة 

معامل 
االرتباط 

0.325 
 

الباقي    
الثابت 

1.511 2.904 0.005 

معامل 
التحديد 

0.084 

 

التحرير 
المالي 

 الداخلي

0.343 2.152 0.034 

تحليل التباين 
التحرير 
المالي 

 الخارجي

0.232 1.445 0.152 

التباين 
 3.849المفسر 

 

4.839 
 

2 0.010 
 

    

التباين 
الباقي 

32.608  82      

 
 )15 أنظر الملحق رقم( SPSS.21من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجاتالمصدر: 

ن خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أن: م
 اخلدمة املصرفية، مبرونة إجيابيا عملية التحرير املايل يرتبطوهذا يفسر أن ، R=0.325معامل االرتباط  -

 . املصرفية اخلدمةمرونةوهذا يدل أيضا على أن أي تغري باإلجياب لقيم التحرير املايل تؤدي إىل زيادة أيضا يف 
 أي %؛8.4وهذا ما يوضح أن القوة التفسريية لنموذج االحندار هذا بلغت ، 0.084=(معامل التعيني) -

اخلدمة، والباقي يرجع  مرونة  إىل تأثري التغري يف قيم متغريترجعاملايل  يف التحرير احلاصلة من التغريات %8.04أن 
  مل تدرج يف النموذج.إىل عوامل أخرى
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 الصالحية الكلية للنموذج: -
Sig ( F)=0.010  وبالتايل النموذج صاحل  يف شكله الكلي أي أن هناك أثر   0.05وهو أقل من ،

ذو داللة إحصائية بني املتغريات املفسرة واملتغريات التابعة ( على األقل هناك عالقة معنوية واحدة ). 
الصالحية الجزئية للنموذج: 

 أ- تأثير التحرير المالي الداخلي:
كما يلي:  H1 والفرضية البديلة H0ميكن صياغة الفرضية الصفرية 

 H0 ؛مرونة اخلدمة املصرفية علىالداخلي التحرير املايل  يؤثر: ال  
 H1 :؛مرونة اخلدمة املصرفيةعلى الداخلي التحرير املايل  يؤثر  

Β)=0.0341 Sig ( وبالتايل نرفض الفرضية العدمية 0.05هي أقل من H0   ونقبل الفرضية البديلةH1  وبالتايل
 اخلدمة املصرفية مرونةهناك تأثري للتحرير املايل الداخلي على 
 ب- تأثير التحرير المالي الخارجي:

كما يلي:  H1 والفرضية البديلة H0ميكن صياغة الفرضية الصفرية 
 H0 ؛ مرونة اخلدمة املصرفيةعلىاخلارجي التحرير املايل  يؤثر: ال  
 H1 :؛مرونة اخلدمة املصرفيةعلى اخلارجي التحرير املايل  يؤثر  

Β)=0.1522 Sig ( وبالتايل نقبل الفرضية العدمية 0.05هي أكرب من H0   ونرفض الفرضية البديلةH1 

وبالتايل هناك ليس تأثري للتحرير املايل اخلارجي على مرونة اخلدمة املصرفية 
β الباقي الثابت) Constant=(  1.511 عند مستوى داللة قدر بـSig=0.000درجة   وهو أقل من

)املخاطرة  )α ما يدل على أن هذه املعلمة دالة إحصائيا،،0.05 املقدرة بـ  
 من خالل نتائج اجلدول ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كاآليت:

 1.511) +  التحرير المالي الخارجي ×0.232الداخلي + × التحرير المالي 0.343= (مرونة الخدمة 

 حيث أن:
- β الباقي الثابت) Constant(  =1.511 قيم إنعداميف حالة   اخلدمة مرونةوهي تعرب عن قيمة 

 . قيم التحرير املايل إنعداميف حالة   اخلدمةملرونةما يفسر وجود حد أدىن  وهذا متغريات التحرير املايل.
- Β1= 0.343 وهو إجيايب، ما الداخليبداللة التحرير املايل   اخلدمةمرونة معامل التغري يف تعرب عن ،

 مبعامل  إجيابا اخلدمةمرونةيفسر أنه إذا تغريت قيمة متغري التحرير املايل الداخلي بوحدة واحدة، تتغري قيمة 
 مرونة في الداخلي أثر ذو داللة احصائية للتحرير المالي  من خالل هذه النتائج، يتضح أنه هناك،0.498
 الخدمة.
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بشقيه على تسليم الخدمة المصرفية: التحرير المالي تأثير  -4
كما يلي:  H1 والفرضية البديلة H0 ميكن صياغة الفرضية الصفرية 

 H0 ؛ اخلدمة املصرفيةتسليمالتحرير املايل على  يؤثر: ال  
 H1: املصرفية. اخلدمة تسليمالتحرير املايل على  يؤثر 

الذي يعمل على قياس أثر املتغري  سيتم استخدام النموذج اإلحصائي املتمثل يف منوذج االحندار اخلطي البسيط
وبعد ة . املصريف  على جودة اخلدمةبشقيهاملستقل على املتغري التابع ومنه سنعمل على معرفة أثر التحرير املايل 

 مت احلصول على النتائج اليت مت تلخيصها ،SPSS.24إدخال البيانات املتعلقة باملتغريات حمل الدراسة يف برنامج 
 يف اجلدول املوايل:

): نتائج اختبار اثر التحرير المالي على تسليم الخدمة المصرفية 51الجدول رقم (
 

 Fالقيمة النموذج 
درجات 
 Sigالحرية 

معلمات 
النموذج 

 T Sigالقيمة 

معامل 
االرتباط 

0.355 
 

الباقي    
الثابت 

2.388 4.882 0.000 

معامل 
التحديد 

0.105 

 

التحرير 
المالي 

 الداخلي

0.327 2.182 0.032 

تحليل التباين 
التحرير 
المالي 

 الخارجي

0.275 1.824 0.072 

التباين 
 4.153المفسر 

 

5.906 
 

2 0.004 
 

    

التباين 
الباقي 

28.830  82      

 
 )16 أنظر الملحق رقم(  SPSS.21من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجاتالمصدر: 

ن خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أن: م
 اخلدمة املصرفية، بتسليم إجيابيا عملية التحرير املايل يرتبطوهذا يفسر أن ، R=0.355معامل االرتباط  -

 . املصرفية اخلدمةمرونةوهذا يدل أيضا على أن أي تغري باإلجياب لقيم التحرير املايل تؤدي إىل زيادة أيضا يف 
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 %؛10.5وهذا ما يوضح أن القوة التفسريية لنموذج االحندار هذا بلغت ، 0.105=)التحديد(معامل  -
اخلدمة، والباقي  تسليم  إىل تأثري التغري يف قيم متغريترجعاملايل  يف التحرير احلاصلة من التغريات %10.5أي أن 

  مل تدرج يف النموذج.يرجع إىل عوامل أخرى
 الصالحية الكلية للنموذج: -

Sig ( F)=0.004  وبالتايل النموذج صاحل  يف شكله الكلي أي أن هناك أثر   0.05وهو أقل من ،
ذو داللة إحصائية بني املتغريات املفسرة واملتغريات التابعة ( على األقل هناك عالقة معنوية واحدة ). 

الصالحية الجزئية للنموذج: 
 أ- تأثير التحرير المالي الداخلي:

كما يلي:  H1 والفرضية البديلة H0ميكن صياغة الفرضية الصفرية 
 H0 ؛تسليم اخلدمة املصرفية علىالداخلي التحرير املايل  يؤثر: ال  
 H1 :؛تسليم اخلدمة املصرفيةعلى الداخلي التحرير املايل  يؤثر  

Β)=0.0321 Sig ( وبالتايل نرفض الفرضية العدمية 0.05هي أقل من H0   ونقبل الفرضية البديلةH1  وبالتايل
 اخلدمة املصرفية تسليمهناك تأثري للتحرير املايل الداخلي على 
 ب- تأثير التحرير المالي الخارجي:

كما يلي:  H1 والفرضية البديلة H0ميكن صياغة الفرضية الصفرية 
 H0 ؛ تسليم اخلدمة املصرفيةعلىاخلارجي التحرير املايل  يؤثر: ال  
 H1 :؛تسليم اخلدمة املصرفيةعلى اخلارجي التحرير املايل  يؤثر  

Β)=0.0722 Sig ( وبالتايل نقبل الفرضية العدمية 0.05هي أكرب من H0   ونرفض الفرضية البديلةH1 

وبالتايل هناك ليس تأثري للتحرير املايل اخلارجي على تسليم اخلدمة املصرفية 
β الباقي الثابت) Constant=(  2.388  عند مستوى داللة قدر بـSig=0.000درجة   وهو أقل من

)املخاطرة  )α ما يدل على أن هذه املعلمة دالة إحصائيا،،0.05 املقدرة بـ  
 من خالل نتائج اجلدول ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كاآليت:

 2.388) +  التحرير المالي الخارجي ×0.275الداخلي +× التحرير المالي 0.327= (مرونة الخدمة 

 
 حيث أن:

- β الباقي الثابت) Constant(  =2.388 قيم إنعداميف حالة   اخلدمة تسليموهي تعرب عن قيمة 
 . قيم التحرير املايل إنعداميف حالة   اخلدمةلتسليمما يفسر وجود حد أدىن  وهذا متغريات التحرير املايل.
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- Β1= 0.327 وهو إجيايب، ما الداخليبداللة التحرير املايل   اخلدمةتسليم معامل التغري يف تعرب عن ،
 مبعامل  إجيابا اخلدمةتسليميفسر أنه إذا تغريت قيمة متغري التحرير املايل الداخلي بوحدة واحدة، تتغري قيمة 

 تسليم في الداخلي أثر ذو داللة احصائية للتحرير المالي  من خالل هذه النتائج، يتضح أنه هناك،0.498
 الخدمة.
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 الخاتمة
 رغم أن اجلزائر ليست عضو يف اتفاقية اجلات إال أ�ا قامت بتحرير جتارة اخلدمات يف جمموعة من القطاعات 
اخلدمية األساسية كقطاع النقل واالتصاالت والقطاع املايل واملصريف، كما هلا جمموعة من االتفاقيات يف اجملال 

اخلدمايت، مبا يف ذلك القطاع املايل، هذا األخري عرف جمموعة من اإلصالحات هبدف جتسيد التحرير املايل بشقيه 
الداخلي واخلارجي، وذلك بصفة تدرجيية عن طريق جمموعة من اإلجراءات تباينت من حيث مستوى التحرير، 
فعلى سبيل املثال، فان فتح اجملال بدخول القطاع اخلاص وفروع البنوك األجنبية، وإلغاء مبدأ التخصص وتوجيه 

القروض، رافقه تقييد من جانب آخر كتحديد هوامش أسعار الفائدة، وحتديد نسبة االحتياطات القانونية. 
أما فيما خيص التحرير املايل اخلارجي، فبالرغم من جمهودات الدولة يف جتسيده إال انه بقي مقيدا بصفة اكرب مقارنة 

بالتحرير املايل الداخلي، حبيث أن حركة األموال على املستوى الدويل بقيت رهينة القوانني اليت حتكم االستثمار 
األجنيب املباشر خاصة تلك اليت ختص نسبة مسامهة الشريك األجنيب. 

 وبالرغم من جمهودات الدولة يف هتيئة املناخ املناسب لرفع من تنافسية القطاع املصريف اجلزائري وتنافسية اخلدمات 
واملنتجات املصرفية املقدمة واليت ترتجم يف القوانني املتالحقة اليت حتكم سري املنظومة املصرفية إال أن تنافسيته تبقى 

ضعيفة ، وهذا ما تعكسه املؤشرات الرقمية املستعملة، حبيث تشري بعض اإلحصائيات إىل ارتفاع نسبة الرتكيز 
املصريف، والذي يؤدي إىل نقص املنافسة وارتفاع أسعار اخلدمات املصرفية املقدمة نظرا الرتفاع التكلفة دون جتاهل 

 التأثري االجيايب على باقي أبعاد التنافسية املصرفية واملتمثلة يف اجلودة، املرونة والتسليم.
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 خاتمة عامة
كان الفكر االقتصادي السائد على أعقاب احلرب العاملية الثانية قائم على الصناعة كانعكاس شرطي لبناء ما 
هدمته احلرب، لتشهد الفرتة الالحقة حتول جذري حنو القطاع اخلدمي، بظهور بوادر اقتصاد جديد يقوم على 
املعرفة، وملا كانت الدول املقدمة هي املسيطر على هذا النوع من النشاط، طلبت هذه األخرية بإخضاعه إىل 

 " اليت الجاتسأحكام نظام جتاري متعدد األطراف مسي فيما بعد باالتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات " 
تستوجب وضع تنازالت يف شكل التزامات، علما أن مع معظم املعامالت من قبل كانت تتم يف إطار أحد 

أشكال االتفاقيات الثنائية أو اإلقليمية واليت تتطلب هي األخرى التزامات قد تزيد وقد تنقص عما هو وارد يف 
 اتفاقية اجلاتس

  حبيث ؛خمتلف القضايا تعاجل مادة وثالثني اثنتان على تشتمل رئيسية، أجزء ستةتضمنت اتفاقية اجلاتس  
 يف حد  من االتفاقية مخس مالحق ، من بينها ملحق اخلدمات املالية، الذي كان مبثابة اتفاقية29تضم املادة 

، ومن خالله مت تقسيم أشكال تقدمي اخلدمات املالية إىل أربع كغريها من اخلدمات يف إطار حترير جتارة ذاته
اخلدمات. و بالنظر لألمهية الكبرية للخدمات املالية فقد عمدت معظم الدول لتحرير جتارة هذا النمط من 

اخلدمات انطالقا من الدول املتقدمة اليت كانت تعرف وفرات مالية ضخمة قصد استثمارها خارج احلدود اإلقليمية 
مث تبعتها الدول النامية تدرجييا علما أن مستويات التحرير اختلفت من دولة ألخرى، وتباين مستوى التحرير فيما 

بينها من حترير كلي إىل حترير جزئي. وذلك تبعا لدرجة التحوط اليت تنتهجها كل دولة اعتبارا للمخاطر اليت 
 عاقبت عملية التحرير ،مبا يف ذلك أزمات سعر الصرف كما حدث يف املكسيك.

قامت اجلزائر بتبين سياسة التحرير املايل يف بداية التسعينات بالتوازي مع برامج اإلصالح اهليكلي املسطرة مبعية 
صندوق النقد الدويل كمحاولة أو مالذ أخري ملعاجلة أوجه القصور اليت أفرزهتا اإلصالحات اليت قامت هبا خالل 

 حبيث أنه، من جانب السياسة النقدية، كان النظام املصريف مسريا إداريا و بالتايل ؛فرتة السبعينات والثمانينات
هناك تقييد إلرادة املصارف يف اختيار اسرتاتيجياهتا وذلك رغم اخلطوات اليت تبنتها فيما بعد خاصة القانون 

  الذي أعطى نوع من احلرية للمؤسسات املصرفية يف توجيه االئتمان.88/06
) يف التحرير املايل، من خالل بإعادة إعطاء 1973 منهج ماكينون وشاو ( 90/10ترجم قانون النقد والقرض 

البنك املركزي لصالحياته يف توجيه السياسة النقدية و متكني البنوك التجارية من ممارسة وظائفها التقليدية ومن مثة 
إعادة تنشيط دور الوساطة املالية و السماح للبنوك واملؤسسات املالية بالدخول للجزائر وممارسة أنشطتها املصرفية، 
كما أعطى احلرية ألول مرة يف إنشاء بنوك خاصة، باإلضافة إىل منح احلرية للبنوك يف اختيار إسرتاتيجياهتا وتوجيه 

 الطريق لتحرير حساب رأس 90/10 والقرضاالئتمان والتحرير التدرجيي ألسعار الفائدة.كما مهد قانون النقد 
 اخلاص بتطوير 03-01 حبيث أتاح لغري املقيمني من حتويل رؤوس األموال للجزائر، كما أكد األمر الرئاسي ؛املال

 االستثمار هذا التوجه. 
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 نتائج البحث:
لقد مت بناء الدراسة على أربع فروض، ومن خالل معاجلة املوضوع و الوصول إىل العالقة بني حترير املايل والتنافسية 
املصرفية قادتنا إىل جمموعة من النتائج، اليت ميكن االستعانة هبا لإلجابة عن التساؤالت اليت مت طرحها يف املقدمة، 

 وبذلك ميكن اجلزم على مدى صحتها من نفيها :
- تبنت اجلزائر �ج التحرير املايل إال أن جتسيده على أرض الواقع كان حمدود جملموعة من األسباب واليت 01

 تظهر من خالل:
  أتاحت التشريعات املتتالية تأسيس البنوك األجنبية واخلاصة غري أن شروط التأسيس تبقى غري متاحة للقطاع

 حدت من دخول البنوك % 51اخلاص بصفة أساسية. كما أن حتديد نسبة الشراكة املقيمة واحملددة بـ 
 األجنبية.

  رغم أن التشريعات أتاحت احلرية للبنوك يف توجيه خمتلف أنواع االئتمان غري أن بعض التشريعات جاءت
 الذي ألغى حق البنوك يف منح القروض االستهالكية وألزمها 2009منافية هلذا التوجه كقانون املالية لسنة 

 بتمويل التجارة اخلارجية بصيغة القرض املستندي  غري قابل لإللغاء.
  رغم أن هناك حرية للبنوك واملؤسسات املالية يف حتديد معدالت الفائدة الدائنة واملدينة بكل حرية إال أن ذلك

 رافقه وضع وحتديد سقوف ال ميكن جتاوزها
  عرف معدل االحتياطي اإلجباري زيادة منذ تطبيق قانون النقد والقرض، الذي ميثل بداية تطبيق سياسة

 لتصل 2009 سنة %09 إىل 2000-01 وفق التعليمة 2001 سنة %03 حبيث انتقل من ؛التحرير املايل
 .2017 سنة %12إىل 
  رغم التبين الظاهري للسلطة النقدية ملبدأ التعومي املدار يف حتديد سعر الصرف إال أن حتديد سعر الصرف بقي

قائما على سعر الصرف الثابت وهو ما يعكسه املستوى املتدين لقيمة الدينار رغم ارتفاع عوائد التجارة 
 اخلارجية اخلاصة بالنفط.

  حتويل رؤوس األموال يف اجلزائر مرتبطة ارتباطا وثيقا باالستثمار األجنيب املباشر فقط، وعملية حتويل األموال
من اجلزائر إىل اخلارج هي حمصورة فقط يف نواتج االستثمار الذي مت متويله مسبقا بواسطة رؤوس أموال 

مستوردة من اخلارج أو من أجل متويل استثمارات يف اخلارج ألشخاص خاضعني للقانون اجلزائري إال يف 
، 1991ماي  16 املؤرخ يف 91/06حاالت استثنائية حددها املشرع اجلزائري كالدراسة أو العالج ( نظام رقم 

حيدد شروط تقدمي منح العملة الصعبة مبناسبة استشفاء مواطنني و /أو وفاهتم يف اخلارج، معدل ومتمم مبوجب 
 .)1992مارس  29 الصادر بتاريخ 24ج ر عدد .1992 نوفمرب 17 املؤرخ يف ،92/10النظام رقم 

  ال ميكن للمقيم من تكوين موجودات نقدية، مالية ، أو عقارية يف اخلارج انطالقا من نشاطاهتم يف اجلزائر
 املتعلق بالقواعد 07/01 من النظام 08 املتعلق مبراقبة الصرف، واملادة 95/07 من النظام 04حسب املادة 
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من األمر رقم  126املطبقة على املعامالت اجلارية مع اخلارج واحلسابات بالعملة الصعبة، باإلضافة إىل املادة 
03/11. 

 دخول البنوك األجنبية إىل السوق املصرفية اجلزائرية وهو األمر الذي كان 90/10أتاح قانون النقد والقرض - 2
 ؛من شأنه التأثري على تنافسية اخلدمات املقدمة من طرف هذه املصارف، غري أ�ا تبقى دون املستوى املطلوب

حبيث يعكس مستوى الرتكيز املصريف املرتفع هذا االنطباع، والذي يبق يف صاحل البنوك العمومية اليت تتميز بالعدد 
الكبري لفروعها املنتشر يف خمتلف املناطق على عكس البنوك اخلاصة اليت تتمركز فروعها فقط على مستوى املدن 

الكربى، باإلضافة إىل اهلامش املصريف الكبري يف السوق املصرفية والذي يعكس ضعف املنافسة بني خمتلف 
 املؤسسات املصرفية الناشطة يف السوق.

 مل تتأثر أسعار اخلدمات املصرفية بعملية التحرير املايل وبقيت مرتفعة بسبب ارتفاع التكاليف املقابلة هلذه -3
اخلدمات ( تكاليف التشغيل ) باإلضافة إىل االرتباط الوثيق هلذه اخلدمات بالسياسة النقدية املطبقة يف االقتصاد 

واليت هتدف إىل حتقيق االستقرار النقدي واملايل عن طريق التحكم يف التضخم وما يتبع ذلك من عالقة سببية 
 بينها وبني أسعار إعادة اخلصم وأسعار الفائدة وبالتايل التأثري يف التكلفة.

 أثرت عملية التحرير املايل يف جودة اخلدمات املقدمة من طرف املصارف اجلزائرية  من خالل منافذ كثرية -4
فمثال التوسع يف استعمال التكنولوجيا احلديثة يرافقه العديد من املزايا اليت تزيد وتعزز من رضا العميل كوضع 

 ) تتيح للعميل جتنب طوابري االنتظار، كما أن استعمال هذه التكنولوجيا ATMوسائل الدفع اجلديدة ( أجهزة 
حيد وجينب الوقوع يف األخطاء ويسمح للعميل باالنفراد بسرية معلوماته نظرا الستعمال كلمة مرور مشفرة خاصة 

 به.

 حبيث أصبح البنك يراعي الظروف احمليطة بالعمالء ويساعد ؛- أثرت عملية التحرير املايل يف املرونة املصرفية5
على إجياد تسوية ودية مع العمالء قبل اللجوء إىل التسويات القضائية وهتيئة برامج زمنية للتسديد، هبدف كسب 

؛ حبيث العميل وعدم إفالته يف ظل املنافسة اليت تفرضها البنوك األخرى، كما أصبح هناك إملام بشكاوى الزبائن
أن هناك استعداد من طرف املصرف لتغيري منصب عمل أي موظف  يف حالة اكتشاف عدم رضى الزبائن عنه 
على اعتبار أن اهلدف الرئيسي للبنك هو حتقيق األرباح املتأتية عن طريق الزبائن، كما يعمل البنك على سحب 

 أي منتج يف حالة عدم توافقه مع توقعات العمالء من أجل احلفظ على مسعة البك.

- أثرت عملية التحرير املايل على تقليص زمن تقدمي اخلدمة يف املصارف و القيام بالعمليات املصرفية وذلك 6
 حبيث مسحت خمتلف الربامج االلكرتونية ملوظفي ؛راجع دائما للتوسع يف استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

البنك بتلبية احتياجات الزبائن يف أوقاهتا احملددة، كما مسحت مواقع االنرتنيت اخلاصة بالبنوك بالتعريف مبختلف 
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خدماهتا و متنجاهتا البنكية يف ظرف وجيز وأتاحت للزبون إمكانية الولوج إىل حساباته والقيام مبختلف عمليات 
 البيع والشراء وغريها من العمليات. 

 المقترحات:

من خالل الدراسة وعلى ضوء النتائج املتحصل عليها تبني أن هناك عالقة وثيقة ما بني التحرير املايل والتنافسية 
يف املصارف، ومن اجل دعم عملية التحرير املايل وجعلها يف  صاحل تنافسية املصارف نفس الوقت، هناك جمموعة 

 من املقرتحات اليت تصب يف هذا السياق، وهي كاآليت:
- ضرورة العمل على حتقيق مزيد من التحرير املايل خاصة على املستوى اخلارجي للتماشي مع املنظمومة 

االقتصادية العاملية مع استباق هذه العملية بإصالحات اقتصادية فعلية، والعمل على مراجعة األنظمة والتشريعات 
 اليت حتد من العمل املصريف 

- ضرورة توجه واعتماد البنوك على األساليب احلديثة لتسعري خدماهتا واليت هتدف إىل التقليل والتحكم يف  
 التكاليف وختطيط األرباح.

- العمل على تغيري مواقع فروع بعض البنوك العمومية وكذلك املظهر العام للبنك باعتبار أن معظمها متواجد على 
 مستوى بنايات قدمية خاصة منها املتواجدة على مستوى املدن الصغرية.

- العمل بنظام املناوبة داخل فروع البنوك مما يتيح للعمالء  القيام بعملياته يف أي وقت إذا أخذنا بعني االعتبار 
 ضعف شبكة االنرتنيت وانقطاعاهتا املتكررة. 

 - التوسع يف استعمال التكنولوجيات احلديثة خاصة بالنسبة لفروع البنوك العمومية. 
- التوسع يف استخدام األساليب اإلدارية احلديثة واالبتعاد عن أساليب البريوقراطية اليت من شأ�ا التأثري السليب 

 على قرارات العميل.
- االهتمام بتأهيل العنصر البشري من خالل القيام بالدورات التكوينية داخل وخارج البالد من أجل اكتساب 
اخلربات الالزمة املرافقة للعمل املصريف احلديث مما جيعل املوظفني مؤهلني للتعامل مع خمتلف الزبائن باختالف 

 ذهنياهتم.
 حبيث تسمح عملية طرح أسهم البنوك العمومية لالكتتاب ؛-تطوير وتنشيط دور السوق املالية يف االقتصاد

وتوسيع قاعدة امللكية بتشجيع املواطنني على زيادة مدخراهتم ويسهل عملية حتويل البنوك العمومية إىل بنوك 
 خاصة.

- تعاين خمتلف املصارف اجلزائرية من صغر حجمها مقارنة حىت باملصارف العاملة بدول اجلوار لذلك يتحتم 
 عليها دراسة إمكانيات  القيام بعملية االندماج ملواجهة التحديات املصرفية اخلارجية. 
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 آفاق الدراسة:

أن اآلثار املرتتبة عن سياسة التحرير املايل جتعل من الضرورة الرتكيز على خمتلف جوانبه، فكما كانت له أثار مدمرة 

على بعض االقتصاديات إال أن بعض الدول متكنت من حتقيق مكاسب معتربة، من هذا املنطلق ميكن ذكر بعض 

 املواضيع اليت ميكن تناوهلا يف البحوث املستقبلية على سبيل املثال ال احلصر يف:

 أثر التحرير املايل الداخلي على التنافسية املصرفية 

 أثر حترير سوق رأس املال على تنويع احملافظ املالية داخل املصارف 

 .متطلبات تطبيق املصارف اجلزائرية السرتاتيجيات البنوك الشاملة 

  .تأثري حترير جتارة اخلدمات حسب األمناط الواردة يف اتفاقية اجلاتس على الشمول املايل 
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  ): استمارة الدراسة01الملحق رقم (

 
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

فرحات عباس سطيف جامعة   
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

: استبيان حولاستمارة  

الجزائرية تحرير تجارة الخدمات على تنافسية المصارف اثار  
: تحية طبية وبعد السيد(ة) المحترم(ة)

اثر تحرير تجارة الخدمات على تنافسية المصارف الجزائرية لدى  في إطار القيام بإعداد دراسة ميدانية حول: 

بنك:......................وذلك إستكماال لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في االقتصاد- جامعة فرحات عباس 

. سطيف

بوضع إشارة في الخانة التي تتفق مع رأيك كمساعدة منكم على إنجاح   يرجى التكرم باإلجابة على األسئلة التالية

 لكم سلفا جهودكم وحسن تعاونكم. ا البحث العلمي فقط؛ شاكرلغايةالدراسة، علما بأن إجابتكم ستعامل بشكل سري و

من إعداد:         إشراف: 
                          البروفسور: بودرامة مصطفى     بن قري سمير

 
أوال: البيانات العامة 

  أنثى- الجنس: ذكر1
  سنة فما فوق 41من    سنة40 إلى 31  من  سنة30 أقل من- العمر: 2
          دراسات عليا     ليسانس  ثانوي- المستوى التعليمي: تكوين مهني3
  سنوات10   أكثر من  سنوات10-5 من  سنوات5- الخبرة: أقل من 4
    القطاع المصرفي الخاص - جهة العمل :القطاع المصرفي العام 5
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 ثانيا- محاور االستبيان
 المحور األول : التحرير المالي والمصرفي في الجزائر

 العبارات الرقم البيان
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

لي
مح

ي ال
مال

ر ال
حري

 الت

     هناك حرية للبنوك يف تقدمي خمتلف أنواع القروض   01
     هناك تسهيالت إدارية وقانونية يف فتح البنوك اخلاصة  02

      الودائع  علىهناك حرية للبنوك يف حتديد أسعار الفائدة 03

     القروض على هناك حرية للبنوك يف حتديد أسعار الفائدة  04

     هناك حرية للبنوك يف تقدمي قروض ملختلف القطاعات االقتصادية   05

06 
تسعى التشريعات والقوانني إىل إلغاء كافة القيود املرتبطة باختصاص 

     البنوك واملؤسسات املالية األخرى 

     تسعى التشريعات والقوانني اىل ختفيض نسبة االحتياطات اإلجبارية   07

08 
هناك تسهيالت إدارية وقانونية يف إقامة فروع البنوك األجنبية يف 

     الداخل 

جي
خار

ي ال
مال

ر ال
حري

 الت
09 

تعمل القوانني والتشريعات على إلغاء ضوابط الصرف وتركها 
      قوى العرض والطلب أساستتحدد على 

     حرية يف حتويالت األرباح النامجة عن االستثمارت األجنبية  هناك 10
      بامكان البنوك التدخل والتعامل يف اسواق راس املال دون قيود 11

12 
 من امتالك أصول األجانب لغري املقيمنيتتيح القوانني والتشريعات 

     مالية حملية 

     هناك حرية للبنوك  يف االقرتاض من اخلارج  13
      لألفراد يف حتويل األموال للخارجهناك حرية  14

     هناك حرية للبنوك يف متويل االستثمارات األجنبية يف اخلارج  15

     للبنوك احلرية يف متويل االستثمارات األجنبية يف الداخل  16

17 
تتيح القوانني والتشريعات للمقيمني احملليني من امتالك أصول مالية 

     أجنبية 
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 المحور الثاني : تنافسية المصارف الجزائرية
 

 العبارات الرقم البيان
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

فة 
كل

 الت

      يتبع البنك أسلوب التكلفة الكلية يف تسعري منتجاته 18
     يعمل البنك على تقليص التكاليف املباشرة( كأجور العاملني )  19

20 
يعمل البنك على تقليص التكاليف غري املباشرة ( كأجور املشرفني 

 (     

21 
يتبع البنك إسرتاتيية القيادة يف التكلفة واليت تتطلب ختفيض أسعار 

     اخلدمات لفئات واسعة من العمالء 

       يتبع البنك أسلوب التكلفة املستهدفة يف تسعري منتجاته  22
      يسعى البنك لتخفيض أسعار الفائدة على القروض 23

24 
يعمل البنك على توسيع استعمال التكنولوجيا (كشبكة الصراف 

      اآليل) بدل فتح شبايبك جديدة

      يسعى البنك لتخفيض أسعار الفائدة على الودائع 25

ودة
لج

 ا
      ميتلك البنك معدات وأجهزة تكنولوجية حديثة لتقدمي خدماته 26
      موقع البنك مالئم وسهل الوصول إليه 27
      املظهر اخلارجي والداخلي للبنك جذاب 28
      هناك اقبال متزايد لعمالء البنك 29
      يوفر البنك خدمات ملختلف الزبائن 30
      يتعامل البنك مع حسابات األفراد واملؤسسات بسرية 31
      يقدم البنك بتقدمي خدمات خالية من األخطاء 32
      يتوفر البنك على عدد كاف من املوظفني خلدمة الزبائن 33
      يتمتع املوظف باملعلومات الكافية ملقابلة أسئلة العمالء 34
      يهتم البنك بشكاوي وإستفسارات العمالء 35
      يراعي البنك الظروف احمليطة بالعمالء  36
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      هناك رضى للعمالء من سلوك املوظفني  37
      يعمل البنك على إعالم العمالء جبميع املستجدات. 38

ونة
مر

 ال

      ميتلك املوظفون يف البنك القدرة على العمل يف خمتلف االقسام 39

40 
 كلما كانت هناك زيادة يفبامكان البنك فتح شبابيك اضافية 

      طلبات للعمالء

41 
بامكان البنك تقدمي مزيج من املنتجات البنكية حسب طلبات 

      العمالء

42 
يتمتع املوظف بالقدرة على التعامل مع خمتلف الزبائن باختالف 

      ذهنياهتم

43 
بامكان البنك تغيري اسعار اخلدمات املقدمة للزبائن حسب 

      متطلبات السوق

44 
يقوم البنك بتغيري منصب عمل أي موظف بشكل فوري حالة 

      اكتشاف عدم رضى الزبائن عنه

45 
يقوم البنك بسحب أي خدمة او منتج بنكي بشكل فوري حالة 

      اكتشاف عدم الرضى الزبائن عنه

      ميكن للبنك بتغيري املواقيت الرمسية للعمل حسب حاجة الزبائن 46

يم 
سل

 الت

47 
يسعى البنك لرقمنة بياناته مما يتيح للعمالء الولوج حلساباته يف 

      البيت

       للبنك القدرة على تقدمي اخلدمات يف وقت اسرع من املنافسني 48

49 
يسعى البنك لتقليص مدة عمليات الدفع من خالل التوسع يف 

      استعمال التكنولوجيات احلديثة 

50 
 يعمل البنك على تطوير شبكات االتصال الداخلية من اجل 

      تقليل مدة انتنظار العمالء

51 
يسعى البنك لتقليص مدة تسويق منتجاته والتعريف هبا من خالل 

       )SMSالتوسع يف استعمال التكنولوجيات احلديثة ( كرسائل 

      يسعى البنك لتقليص مدة تقدمي املتجات املصرفية اجلديدة للعمالء 52

53 
يعمل البنك على التوسع يف ادماج تكنولوجيا االعالم واالتصال يف 

      عملياته مبا يضمن للعميل االجابة عن استفساراته دون حضوره

      يلتزم البنك بتقدمي اخلدمات يف آجاهلا احملددة 54
66 

 

 شكرا على حسن تعاونكم   
 قائمة األستاذة المحكين: الرتبة العلمية  الجامعة
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1جامعة سطيف  األستاذ: جربي عبد الحكيم                    أستاذ محاضر                                      

 األستاذ: رملي حمزة                                    أستاذ محاضر                                      جامعة ميلة
 األستاذ: لولغب وليد                                   أستاذ محاضر                                      جامعة جيجل

 األستاذة: زوليخة كنيدة                               أستاذ محاضر                                      جامعة ميلة
 األستاذة: روفية نجار                                   أستاذ محاضر                                      جامعة ميلة

 
 
 

 قيم الفاكرونباخ): 02الملحق رقم (
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 85 98,8 

Excluea 1 1,2 

Total 86 100,0 
 
 
 
 

 
  

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,845 57 
 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression de 

l'élément 

axe1 16,5219 3,634 ,441 ,720 

axe2 16,8843 3,700 ,403 ,728 

axe3 16,3822 3,433 ,445 ,718 

axe4 15,7420 3,440 ,539 ,695 

axe5 16,3410 2,863 ,587 ,676 

axe6 15,3998 3,102 ,504 ,703 
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 االرتباط): 03الملحق رقم (
 

 
axe1 Corrélation de Pearson ,332** ,095 ,136 ,299** ,382** ,416** 

Sig. (bilatérale) ,002 ,0.03 ,0.01 ,004 ,000 ,000 

N 85 85 85 85 85 85 
  Q7 Q8 axe1    

axe1 Corrélation de Pearson ,166 -,009 1 

Sig. (bilatérale) ,002 ,000  

N 85 85 85 
 

 
 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 

axe2 Corrélation de Pearson ,471** ,388** ,485** ,296** ,569** ,535** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 

N 85 85 85 85 85 85 
 

 
 

 
 
 

 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 

Axe3 Corrélation de Pearson ,341** ,365** ,435** ,376** ,489** ,576** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 

N 85 85 85 85 85 85 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

 Q15 Q16 Q17 axe2 

axe2 Corrélation de Pearson ,531** ,305** ,361** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,005 ,001  

N 85 85 85 85 

Axe3 Corrélation de Pearson ,166 -,009 1 
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 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 

axe4 Corrélation de Pearson ,481** ,346** ,310** ,660** ,751** -,051 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001 ,004 ,000 ,000 ,645 

N 85 85 85 85 85 85 

axe4 Corrélation de Pearson ,714** ,388** ,452** ,642** ,425** ,582** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 85 85 85 85 85 85 
 

 
 
 
 

 
 

 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 

 
 
 

 Q45 Q46 axe5 

 
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001  

N 85 85 85 

 Q24 Q25 Axe3  

 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37   Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 

 Q38 axe5 

Axe4 Corrélation de Pearson ,664** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 85 85 

axe5 Corrélation de Pearson ,572** ,636** ,662** ,424** ,621** ,687** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 85 85 85 85 85 85 

axe5 Corrélation de Pearson ,664** ,539** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  

N 85 85 85 
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 Q47 Q48 Q49 Q50 Q51 Q52 

 
 
 
 

axe6 Corrélation de Pearson ,789** ,787** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  

N 85 85 85 

 
 
 

 ): المتوسطات االنحرافات المعيارية لعبارات التحرير المالي الداخلي4الملحق رقم (
 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Q1 
85 3,9765 ,78644 ,08530 

Q2 
85 3,2824 1,06471 ,11548 

Q3 
85 3,1882 1,05214 ,11412 

Q4 

85 3,1647 1,04480 ,11332 

Q5 
85 3,8000 ,94868 ,10290 

Q6 
85 3,8235 1,03713 ,11249 

Q7 
85 2,9412 1,05054 ,11395 

Q8 

85 3,8118 ,60738 ,06588 

axe6 Corrélation de Pearson ,601** ,735** ,780** ,697** ,725** ,588** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 85 85 85 85 85 85 

 Q53 Q54 axe6 

Statistiques sur échantillon uniques 



 

 
 

291 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): المتوسطات و االنحرافات المعيارية لعبارات التحرير المالي الخارجي05الملحق رقم (
 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Q9 
85 2,6941 1,11295 ,12072 

Q10 

85 2,8000 1,18322 ,12834 

Q11 
85 2,7059 1,21326 ,13160 

Q12 
85 2,6941 ,95148 ,10320 

Q13 
85 2,0235 ,91256 ,09898 

Q14 
85 2,4588 ,99466 ,10789 

Q15 
85 2,1529 ,89317 ,09688 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

axe1 85 2,9324 ,45503 ,04935 
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Q16 
85 3,2824 1,12981 ,12255 

Q17 
85 2,3176 ,96624 ,10480 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

axe2 85 2,5699 ,45257 ,04909 

 
 
 
 
 
 
 

  المتوسطات االنحرافات المعيارية لعبارات التكلفة):06( الملحق رقم 

 
Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Q18 
85 3,6824 ,81958 ,08890 

Q19 
85 2,7176 1,12981 ,12255 

Q20 
85 2,8118 1,00587 ,10910 

Q21 
85 3,1647 1,28032 ,13887 

Q22 
85 2,9882 1,25825 ,13648 

Q23 
85 2,2706 ,94350 ,10234 

Q24 
85 3,8588 ,90176 ,09781 
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Q25 
85 3,0824 1,36462 ,14801 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

axe3 
85 3,0721 ,53674 ,05822 

 
 
 
 
 
 
 
 

  المتوسطات االنحرافات المعيارية لعبارات الحودة):07الملحق رقم ( 
Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Q26 
85 4,3882 ,84648 ,09181 

Q27 
85 3,1882 ,64539 ,07000 

Q28 
85 3,2471 ,70552 ,07652 

Q29 
85 3,9765 ,99972 ,10843 

Q30 
85 3,7647 1,01942 ,11057 

Q31 
85 4,5059 ,50293 ,05455 

Q32 
85 4,0941 ,88133 ,09559 

Q33 
85 3,2000 1,26114 ,13679 
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Q34 
85 3,6706 1,06221 ,11521 

Q35 
85 3,7882 ,90098 ,09772 

Q36 
85 3,2353 ,84017 ,09113 

Q37 
85 3,7529 ,99888 ,10834 

Q38 
85 3,4471 1,11810 ,12127 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

axe4 
85 3,7122 ,47138 ,05113 

 
 
 
 
 

 المتوسطات االنحرافات المعيارية لعبارات المرونة): 08الملحق رقم ( 
Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Q39 
85 3,0235 1,22452 ,13282 

Q40 
85 3,2000 1,12122 ,12161 

Q41 
85 3,3765 1,11245 ,12066 

Q42 85 2,9882 1,08556 ,11775 

Q43 
85 3,1294 1,14214 ,12388 

Q44 
85 3,4471 ,89317 ,09688 

Q45 
85 3,3647 1,04480 ,11332 
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Q46 
85 2,3765 1,19499 ,12962 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

axe5 85 3,1132 ,65880 ,07146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المتوسطات االنحرافات المعيارية لعبارات التسليم):09الملحق رقم ( 
 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Q47 85 3,9176 ,88924 ,09645 

Q48 
85 3,8588 1,00182 ,10866 

Q49 
85 4,1059 ,83129 ,09017 

Q50 
85 4,0824 ,87575 ,09499 

Q51 
85 4,0118 ,90625 ,09830 

Q52 
85 4,1529 ,80926 ,08778 
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Q53 
85 4,1059 ,90005 ,09762 

Q54 
85 4,2000 ,81358 ,08824 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

axe6 
85 4,0544 ,62662 ,06797 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لواقع التحرير الماليT): نتائج إختبار 10الملحق رقم ( 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la différence 

à 95 % 

Inférieur Supérieur 

axe1 59,414 84 ,000 2,93235 2,8342 3,0305 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la différence 

à 95 % 

Inférieur Supérieur 

axe2 52,354 84 ,000 2,56993 2,4723 2,6676 
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 لواقع التنافسية في المصارف الجزائرية T): نتائج اختبار 11الملحق رقم (
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la différence 

à 95 % 

Inférieur Supérieur 

axe3 52,769 84 ,000 3,07206 2,9563 3,1878 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la différence 

à 95 % 

Inférieur Supérieur 

axe4 72,606 84 ,000 3,71222 3,6105 3,8139 
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Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la différence 

à 95 % 

Inférieur Supérieur 

axe5 43,568 84 ,000 3,11324 2,9711 3,2553 

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la différence 

à 95 % 

Inférieur Supérieur 

axe6 59,653 84 ,000 4,05441 3,9193 4,1896 

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la différence 

à 95 % 

Inférieur Supérieur 

axe8 76,076 84 ,000 3,48798 3,3968 3,5792 

 
 
 

 ): نتائج اختبار أثر التحرير المالي على تنافسية البنوك محل الدراسة12الملحق رقم (
Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

1 axe2, axe1b . Introduire 

a. Variable dépendante : axe8 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,484a ,235 ,216 ,37428 

a. Prédicteurs : (Constante), axe2, axe1 
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ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 3,522 2 1,761 12,570 ,000b 

Résidus 11,487 82 ,140   

Total 15,009 84    

a. Variable dépendante : axe8 

b. Prédicteurs : (Constante), axe2, axe1 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) 1,953 ,309  6,326 ,000 

axe1 ,304 ,095 ,327 3,206 ,002 

axe2 ,251 ,095 ,269 2,636 ,010 

a. Variable dépendante : axe8 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ): نتائج اختبار أثر التحرير المالي على التكلفة13الملحق رقم (
 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

1 axe2, axe1b . Introduire 

a. Variable dépendante : axe3 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,350a ,123 ,101 ,50882 
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a. Prédicteurs : (Constante), axe2, axe1 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen 

1 Régression 2,970 2 1,485 

Résidus 21,230 82 ,259 

Total 24,199 84  

a. Variable dépendante : axe3 

b. Prédicteurs : (Constante), axe2, axe1 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) 1,713 ,420  

axe1 ,187 ,129 ,159 

axe2 ,315 ,129 ,266 

a. Variable dépendante : axe3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ): نتائج اختبار أثر التحرير المالي على الجودة14الملحق رقم (
 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

1 axe2, axe1b . Introduire 

a. Variable dépendante : axe4 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 
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1 ,432a ,187 ,167 ,43029 

a. Prédicteurs : (Constante), axe2, axe1 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 3,482 2 1,741 9,403 ,000b 

Résidus 15,183 82 ,185   

Total 18,665 84    

a. Variable dépendante : axe4 

b. Prédicteurs : (Constante), axe2, axe1 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) 2,202 ,355  6,202 ,000 

axe1 ,356 ,109 ,344 3,273 ,002 

axe2 ,181 ,109 ,174 1,657 ,101 

a. Variable dépendante : axe4 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 ): نتائج اختبار أثر التحرير المالي على المرونة15الملحق رقم (
 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

1 axe2, axe1b . Introduire 

a. Variable dépendante : axe5 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,325a ,106 ,084 ,63060 

a. Prédicteurs : (Constante), axe2, axe1 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 3,849 2 1,924 4,839 ,010b 

Résidus 32,608 82 ,398   

Total 36,457 84    

a. Variable dépendante : axe5 

b. Prédicteurs : (Constante), axe2, axe1 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) 1,511 ,520  2,904 ,005 

axe1 ,343 ,159 ,237 2,152 ,034 

axe2 ,232 ,160 ,159 1,445 ,152 

a. Variable dépendante : axe5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  نتائج اختبار أثر التحرير المالي على التسليم):16الملحق رقم (
 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

1 axe2, axe1b . Introduire 

a. Variable dépendante : axe6 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,355a ,126 ,105 ,59294 

a. Prédicteurs : (Constante), axe2, axe1 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 4,153 2 2,077 5,906 ,004b 

Résidus 28,830 82 ,352   

Total 32,983 84    

a. Variable dépendante : axe6 

b. Prédicteurs : (Constante), axe2, axe1 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) 2,388 ,489  4,882 ,000 

axe1 ,327 ,150 ,238 2,182 ,032 

axe2 ,275 ,151 ,199 1,824 ,072 

a. Variable dépendante : axe6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 الملخص: 
تربز أمهية جتارة اخلدمات على املستوى الدويل من خالل التوقيع على االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات من 

طرف املتقدمة والعديد من الدول النامية، كما تظهر أمهية قطاع املايل والتجارة يف اخلدمات املالية من خالل 
ختصيصه مبلحق خاص، والذي كان مبثابة جتسيد على ارض الواقع لسياسة التحرير املايل اليت ظهرت معاملها يف 

 بداية السبعينات من القرن املاضي.
هدفت هذه الدراسة إىل معاجلة إشكالية تتعلق بتحديد مدى تأثري حترير جتارة اخلدمات املالية على تنافسية 

 املصارف اجلزائرية اعتمادا على عينة من البنوك اجلزائرية العمومية واخلاصة.
 موظف داخل البنوك على وجود تأثري اجيايب للتحرير املايل 85توصلت الدراسة من خالل استبيان مت توزيعه على 

بشقيه الداخلي واخلارجي على تنافسية املصارف حمل الدراسة، كما توصلت الدراسة إىل وجود تأثري اجيايب للتحرير 
املايل الداخلي على كل من بعد اجلودة، واملرونة والتسليم، يف حني احنصر تأثري التحرير املايل اخلارجي على بعد 

 التكلفة.
ويف األخري تقدمت هذه الدراسة مبجموعة من االقرتاحات والتوصيات اليت هتدف إىل زيادة تنافسية املصارف 

اجلزائرية يف خضم سياسة التحرير املايل اليت تنتهجها معظم دول العامل قبل إمكانية التوقيع على االتفاقية العامة 
 للتجارة يف اخلدمات. 
: جتارة اخلدمات، حترير جتارة اخلدمات، التحرير املايل، التنافسية املصرفية، أبعاد التنافسية الكلمات المفتاحية

 املصرفية
 
 
Summary of the research: 
 
The importance of trade in services at the international level is highlighted by 
the signing the General Agreement on Trade in Services by the developed and 
many developing countries. the importance of the financial sector and trade in 
financial services is also shown through the allocation of a special annex, which 
was the embodiment of the policy of financial liberalization that emerged in the 
early seventies of the last century. 
This study aimed to determine the impact of the liberalization of financial 
services trade on the competitiveness of Algerian banks, depending on a sample 
of public and private Algerian banks. 
The study concluded, through a questionnaire distributed to 85 employees  
within banks, that there was a positive impact of financial liberalization on the 
competitiveness of the banks under study. it also found a positive impact of 
internal financial liberalization on quality, flexibility and delivery, while the 
impact of external financial liberalization was limited to the cost dimension. 



Finally, this study provided a set of suggestions and recommendations aimed at 
increasing the competitiveness of Algerian banks in the midst of the financial 
liberalization policy pursued by most countries before the possibility of signing 
the General Agreement on Trade in Services. 
 
Keywords: services trade, services trade liberalization, financial liberalization, 
banking competitiveness, the dimensions of banking competitiveness.  
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