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 ملخص:

حول سؤالٌن  ا المقالتتمحور إشكالٌة هذ 
  :وهما جوهرٌٌن

انعكاسات انضمام الجزائر للمنظمة  هً ما -1

 العالمٌة للتجارة على المنظومة المصرفٌة
 وخصوصا على الصناعة المصرفٌة؟  الجزائرٌة

وما هً اإلستراتٌجٌة الواجب تبنٌها من  -2

لتعظٌم  المصرفٌة على المنظومة القائمٌنقبل 
 ملالمكاسب والتقلٌل من اآلثار السلبٌة والتعا

حوالت السوق المصرفٌة مع ت بواقعٌة
وتأثٌراتها على السوق المصرفٌة الوطنٌة  العالمٌة

 ظل العولمة؟ فً

 Résumé:La problématique de cet 

article est axée sur deux principales 

questions: 

1- Quel est l’impact de l’adhésion de 

l’Algérie à l’OMC sur le système 

bancaire et surtout sur l’industrie 

bancaire ?  

2- Quelle est la stratégie qui doit être 

adoptée par les autorités face aux 

mutations du marché financer 

international, pour maximiser les intérêts 

et minimiser les effets négatifs sur le 

système bancaire algérien dans le 

contexte de la mondialisation? 

 ٌعد القطاع المالً والمصرفً من أكثر األنشطة تأثرا بمظاهر العولمة،: تمـهٌد 

والتً تمثلت أهم معالمها فً موجة التطورات والتحوالت الجذرٌة التً شهدتها الساحة 
المالٌة والمصرفٌة الدولٌة والتً كان فً صدارتها االتجاه المتزاٌد نحو التحرر من 

شرٌعٌة والتنظٌمٌة، بفعل التغٌرات التً شهدتها الساحة القٌود وإزالة المعوقات الت
 .للتجارة منظمة العالمٌةالالعالمٌة خاصة بعد مٌالد 

لقد شهدت الساحة المصرفٌة العالمٌة فً نهاٌة القرن العشرٌن العدٌد من التطورات  
التً انعكست بشكل واضح على المنظومة المصرفٌة لغالبٌة دول العالم، هذه التطورات 
التً حملتها ظاهرة العولمة أصبحت لها تأثٌرات واسعة على األجهزة المصرفٌة فً أي 
دولة من دول العالم فً مطلع هذا القرن بما حملته من آثار قد تكون إٌجابٌة أو سلبٌة، 

اإلٌجابٌة  من اآلثارحٌث أصبحت مهمة القائمٌن على هذا الجهاز الحساس االستفادة 
 وتقلٌل اآلثار السلبٌة.
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 .أوال: التحدٌات التً تواجه البنوك فً إطار اتفاقٌة تحرٌر الخدمات المصرفٌة

أدت التطورات التً شهدها االقتصاد العالمً إلى فرض ضغوط متزاٌدة على البنوك 
البنوك العالمٌة الكبرى واستحواذها على نصٌب  للمنافسة التً فرضتها نظرا الوطنٌة

إلى  -ومن بٌنها الجزائر -بعد اتجاه الدول النامٌة  المحلٌة، خاصة متزاٌد من األسواق
فتح أسواقها وانتهاج سٌاسات التحرر االقتصادي والتزامها بقواعد وضوابط الرقابة 

بسوٌسرا وفقا التفاقٌات منظمة التجارة العالمٌة،  واإلشراف التً وضعتها لجنة بال

(1) هذه التطورات فٌما ٌلً أهم تتمثل
: 

ٌقصد بالتدوٌل تزاٌد التعاون بٌن الدول  تدوٌل أو العولمة:النزعة نحو ال -1
والمؤسسات المصرفٌة المختلفة المتواجدة بتلك الدول فً المجال المصرفً والمالً، 
والدلٌل على ذلك الزٌادة المعتبرة فً تواجد البنوك خارج أسواقها المحلٌة، وٌالحظ أن 

التً  -ومن بٌنها الجزائر -ر بمرحلة انتقال التدوٌل له ثالثة آثار هامة فً الدول التً تم
قامت بإصالحات فً هذا المجال من خالل قانون النقد والقرض، وتلك اآلثار الثالثة 

 : (2)تؤدي إلى ما ٌلً 

زٌادة عدد البنوك والمؤسسات المالٌة األجنبٌة العاملة فً األسواق المصرفٌة  -
 المحلٌة.

 فً األسواق المصرفٌة المحلٌة.تزاٌد أصول البنوك األجنبٌة العاملة  -

 زٌادة أهمٌة األصول وااللتزامات األجنبٌة فً البنوك المحلٌة. -

ومن المالحظ أن البٌئة المصرفٌة تتجه بصورة متزاٌدة إلى العولمة كانعكاس  
طبٌعً للتطور الكبٌر فً وسائل االتصاالت، وهناك عددا من التداعٌات المختلفة لظاهرة 

 ك أهمها:العولمة على البنو

: تقوم معظم البنوك فً الوقت الحالً بتقدٌم الخدمات المصرفٌة الدولٌة 1-1

الخدمات المصرفٌة الدولٌة أو ما ٌعرف بالخدمات عبر الحدود، والتً تعنً قٌام بنك فً 
 دولة بتوفٌر خدمات مصرفٌة متنوعة إلى عمالء له مقٌمٌن فً دولة أخرى.

بٌة البنوك العالمٌة بربط آالت الصرف بشبكة : تقوم غالعولمة آالت الصرف 2 -1

العالمٌة لتقدٌم الخدمات المصرفٌة الدولٌة باستخدام األقمار الصناعٌة كوسائط  تاآلال
لالتصال، بحٌث ٌمكن ألي عمٌل فً الخارج أن ٌتعامل مع تلك اآلالت فً الدول 

 حلً.المتواجد بها سواء خصما أو إٌداعا فً حسابه الجاري لدى البنك الم

: أدت ظاهرة العولمة المالٌة إلى تزاٌد البنوك تزاٌد البنوك متعددة الجنسٌات 3 -1

الكبرى متعددة الجنسٌات والتً نتجت عن طرٌق ظاهرة االندماج فً محاولة للوقوف 
 أمام المنافسة الكبٌرة من جهة، والحتكار األسواق المصرفٌة من جهة ثانٌة.

: أصبحت البنوك مطالبة بتبنً المعاٌٌر العالمٌة لمٌةتبنً البنوك للمعاٌٌر العا 1-4

فً خدماتها المصرفٌة من خالل الجودة، وفً نمط تعامالتها مع العمالء، وهذا ما ٌعنً 
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حٌث  ضرورة قٌام البنوك المحلٌة بأقصى الجهود لتحسٌن منتجاتها وتحسٌن نتائجها.
ط ومجابهة هذه اآلثار وذلك الحذر واالحتٌابأصبح القائمون على هذه الهٌاكل ملزمٌن 

عن طرٌق تدعٌم رؤوس أموال البنوك واحتٌاطاتها، كما أصبح لزاما على البنوك 
 (3)االلتزام بمعٌار عالمً أو دولً فً هذا الشأن للداللة على متانة المركز المالً للبنك

نك تقوٌة ثقة المتعاملٌن معه وٌقٌه من الهزات المالٌة التً تعصف بالب فًمما ٌزٌد 
  الضعٌف.

لمواجهة التحدٌات التً أفرزتها إعادة هٌكلة صناعة الخدمات المصرفٌة:  - 2
بٌن  كان أبرزها احتدام المنافسةوالذي ، فً مجال الصناعة المصرفٌةالتطورات العالمٌة 

إلى إعادة صٌاغة إستراتٌجٌتها واتباع سٌاسات جدٌدة  هذه األخٌرةلجأت البنوك الكبٌرة، 
المالٌة وتدعٌم قدراتها التنافسٌة بالشكل الذي ٌجعلها  مراكزهاتها تدعٌم كان فً صدار

قادرة على المنافسة على الساحة المصرفٌة الدولٌة، وذلك عن طرٌق التوسع فً استخدام 
 -Derivatives - (4)المبتكرات المالٌة وبنود خارج المٌزانٌة أو ما ٌطلق علٌه المشتقات

 futuresوالعقود المستقبلٌة  Forward Contractsومن أهمها العقود اآلجلة 

Contracts  وعقود الخٌاراتOptions Contracts  وعقود المبادالتSwaps 

Contracts وٌرجع سبب لجوء المؤسسات المالٌة والبنوك إلى استخدام هذه األدوات .

 :(5)المالٌة الجدٌدة إلى سببٌن

والسٌما بعد الضغوط الشدٌدة التً  أولهما تنمٌة مصادر غٌر تقلٌدٌة لإلٌرادات، 
تعرضت لها اإلٌرادات من العملٌات المصرفٌة التقلٌدٌة والتً كانت تعتمد على الفائدة 

 ...والعموالت

ثانٌهما هو استخدام هذه األدوات ذاتها كوسائل للتغطٌة لتخفٌض المخاطر العدٌدة التً 
ف ومخاطر المضاربة فضال تواجهها البنوك مثل مخاطر أسعار الفائدة وأسعار الصر

 عن المخاطر النظامٌة.

فت للنظر أن أثر العولمة على الجهاز المصرفً فً مجال إعادة هٌكلة إن الال 
صناعة الخدمات المصرفٌة، قد أمتد بشكل غٌر مباشر إلى المؤسسات شبه المصرفٌة 

قوي  المعاشات كمنافسمثل شركات التأمٌن وصنادٌق التوفٌر واالحتٌاط، وصنادٌق 
مجاالت تقدٌم الخدمات التموٌلٌة وخصوصا فً مجال الوساطة  التجارٌة فًللبنوك 
 المالٌة.

تعد الشمولٌة أحد مظاهر التطورات  الشمولٌة)التحول إلى البنوك الشاملة(: -3
المصرفٌة التً ظهرت فً أوروبا ومن بعدها فً العدٌد من دول العالم خالل العقدٌن 

اضً، إذ بدأت البنوك فً تلك الدول فً االبتعاد عن التخصص األخٌرٌن من القرن الم
المصرفً وكذا تقلٌل التركٌز على األشكال التقلٌدٌة لإلقراض واالستثمار، وبذلك 
أصبحت تلك البنوك تقوم بتقدٌم تشكٌلة شاملة من الخدمات المصرفٌة من أجل مقابلة 

غوط بنوك الدول األجنبٌة التً االحتٌاجات المتنوعة للعمالء، وكذلك من أجل مواجهة ض
كانت تقدم تشكٌلة متنوعة من الخدمات المصرفٌة. وعلٌه ففً كافة أنحاء أوروبا 
أصبحت البنوك تتحرك باتجاه النظم المصرفٌة الشاملة والتً تمكنها من ممارسة نشاطها 
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 فً أسواق كانت من قبل محظورة علٌها، كما أن األخذ بمبدأ التخصص فً فلسفة العمل
المصرفً أدى إلى محدودٌة أنشطة البنوك وبالتالً التأثٌر على مبٌعاتها ومن ثم على 

 نتائجها وقدراتها التنافسٌة.

ٌنظر إلى االبتكار بمعناه الواسع على أنه توظٌف واستخدام مبكر لفكرة :االبتكار -4
ك ما بواسطة بنك وتجسٌدها فً شكل خدمة تتمٌز عن بقٌة الخدمات المصرفٌة، وهنا

وجهة نظر أخرى ترى أن االبتكارات تشمل المنتجات المصرفٌة التً تزود عمالء البنك 
بخبرة جدٌدة وغٌر مألوفة أو فرٌدة واستثنائٌة، ووجهة النظر هذه تشمل النظم واألسالٌب 
واألدوات التً تجعل تلك المنتجات فً متناول العمالء فً الوقت والزمان المناسبٌن 

 . (6)لعمالءوبسعر ٌرضً هؤالء ا

هذا وقد تأخذ عملٌة االبتكار شكلٌن، األول هو ابتكار منتجات جدٌدة، والثانً هو 
ابتكار أسالٌب جدٌدة، وهذان الشكالن قد ٌكونان مكملٌن لبعضهما البعض، وفً هذا 
السٌاق نود اإلشارة إلى أن ابتكار الخدمة المصرفٌة قد ٌكون بمثابة إجراء عملٌة تغٌٌر 

 تبدٌل فً الخصائص والممٌزات للخدمة المصرفٌة المقدمة إلى السوق. أو تعدٌل أو

ومن ناحٌة أخرى فإن ابتكار األسالٌب الجدٌدة تتناول إجراء عملٌة تغٌٌر فً طبٌعة  
واستخدامات المدخالت فً إطار إنتاج خدمات فرٌدة فً السوق، كما أن االبتكار على 

االبتكار فً مجال الخدمات المصرفٌة، المستوى اإلستراتٌجً للبنك، ٌهتم بكل من 
واالبتكار فً األسالٌب، واالبتكار اإلداري والتنظٌمً، هذه المستوٌات اإلستراتٌجٌة 

 الثالثة ذات عالقات تكاملٌة. 

احتدام المنافسة فً السوق المصرفٌة بعد اتفاقٌة تحرٌر تجارة الخدمات  -5

رٌر الخدمات المصرفٌة من القٌود التً مع تزاٌد العولمة المالٌة وإقرار تحالمصرفٌة: 

، وتولً منظمة 1994فً جولة األروغواي عام  GATTجاءت بها اتفاقٌة الجات 

، أخذت المنافسة تشتد فً األسواق 0110111995التجارة العالمٌة تطبٌقها ابتداء من 

 :(7)مظاهر ةالمصرفٌة حٌث أخذت هذه المنافسة ثالث

ٌة فٌما بٌنها سواء على المستوى المحلً أو اإلقلٌمً أو المنافسة بٌن البنوك التجار -
 العالمً. 

 المنافسة بٌن البنوك والمؤسسات المالٌة األخرى. -

 المنافسة بٌن البنوك والمؤسسات غٌر المالٌة التً تقدم الخدمات المصرفٌة. -

همٌة : ٌعد االتجاه نحو ظاهرة التجمع واالندماجٌة األكثر أالتجمع واالندماجٌة – 6
من بٌن االتجاهات التً تالئم العمل المصرفً فً غالبٌة دول العالم فً الوقت الراهن، 
ولعل حركة التجمع واالندماجٌة تحددت مالمحها واكتسبت خصائصها وصفاتها الممٌزة 
من خالل رغبة البنوك التً تعمل على نطاق واسع فً الحفاظ على تواجدها عالمٌا، 

ى تقدٌم تشكٌلة شاملة من الخدمات المصرفٌة، هذا وٌمكن القول باإلضافة إلى قدرتها عل
إن من أهم األسباب الرئٌسٌة التً تفسر حدوث عملٌات التجمع واالندماجٌة ترجع إلى 
دوافع إستراتٌجٌة مرتبطة بالتنوٌع وكذا الدوافع االقتصادٌة المرتبطة بعالقة العمل 
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 والتعاون.

المالً فً األسواق المالٌة، أصبحت ظاهرة  ومع تسارع وتٌرة العولمة والتحرر 
االندماج بٌن البنوك والمؤسسات المالٌة مثٌرة لالنتباه، خاصة لكونها قد تعاظمت مؤخرا 
إلى الدرجة التً وصفها المحللون المالٌون بأنها ظاهرة العصر، وٌسود االعتقاد بأن 

السلٌمة ومن ثم المؤسسات المصرفٌة كبٌرة الحجم تعمل وفق األعراف المصرفٌة 
ٌمكنها مواجهة المنافسة الشدٌدة فً السوق المصرفً، كما ٌمكنها خفض المخاطر التً 

 ٌتعرض لها نشاطها المصرفً.

ٌعرف الدمج المصرفً بأنه العملٌة المالٌة التً تؤدي إلى االستحواذ على بنك أو  
وٌنضوي  أكثر بواسطة مؤسسة مصرفٌة أخرى، حٌث ٌتخلى البنك المندمج عن اسمه

ودوافع االندماج المصرفً كثٌرة تحت اسم المؤسسة المصرفٌة التً قامت بعملٌة الدمج، 
 :(8)من أهمها

 المحافظة على بقاء البنك. -

 تحسٌن الخدمات المصرفٌة وبالتالً تحسٌن الربحٌة. -

 واإلقلٌمٌة والعالمٌة. التنافسٌة المحلٌةزٌادة القدرة  -

 فٌة وتوسٌع السوق المصرفً.رفع حجم المعامالت المصر -

من أهم اآلثار السلبٌة للعولمة المالٌة تلك األزمات التً  بالبنوك:تزاٌد حدوث األزمات  - 7
حٌث تشٌر بعض  اآلن،تعرضت لها األجهزة المصرفٌة وال تزال نتائجها السلبٌة تؤثر إلى حد 
ً صندوق النقد الدولً الدراسات إلى أنه فً العشرٌة الماضٌة تعرض ثلث الدول األعضاء ف

 إلى أزمات مالٌة بسبب التغٌرات والتأثٌرات العالمٌة
(9). 

كان من أسوأ  النقدٌة:إضعاف قدرات البنوك المركزٌة على التحكم فً السٌاسة - 8
األجهزة المصرفٌة هو إضعاف قدرة البنوك المركزٌة على علىآثار العولمة المالٌة 

قدٌة، حٌث أصبحت هذه البنوك عاجزة فً تطبٌق التحكم فً السٌاسة المالٌة و الن
(، و مما ٌدل بوضوح على ذلك ما 10األدوات التقلٌدٌة فً توجٌه و رقابة السٌاسة النقدٌة)

إذ عجزت البنوك  ،.حدث من أزمات لألجهزة المصرفٌة فً دول جنوب شرق آسٌا

 صرفها.ر اسعمن انهٌار أالمركزٌة فً إنقاذ العمالت الوطنٌة 

 

 

 ا: اآلثار المتوقعة لتحرٌر الخدمات المصرفٌة على الجهاز المصرفً الجزائري.ثانٌ

 .GATS: الجوانب المختلفة التفاقٌة تحرٌر تجارة الخدمات 1

تعتبر االتفاقٌة العامة لتحرٌر الخدمات والمتضمنة تحرٌر الخدمات المصرفٌة 
ات المصرفٌة، إذ بدأ الحدٌث االتفاقٌة الوحٌدة التً تغطً التجارة الدولٌة فً مٌدان الخدم
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فٌما سمً  2010911986عنها فً نهاٌة الثمانٌنٌات مع افتتاح جولة األروغواي فً 

 6والتً تضمنت  1511211993بإعالن بونتادٌلٌس، وقد ظهرت الوثٌقة الختامٌة فً 

أجزاء ٌتضمن الجزء األول تعرٌف االتفاقٌة ونطاقها، وشمل الجزء الثانً اإلطار العام 
لمبادئ العامة لالتفاقٌة، أما الجزء الثالث فٌتضمن االلتزام واالرتباطات المحددة للدول وا

مة، وتناول الجزء الرابع موضوع التحرٌر التدرٌجً للخدمات المصرفٌة، أما فً ظالمن
إلى األمور التنظٌمٌة والتعرٌفة وكذلك المالحق  الجزء الخامس والسادس فقد تم التطرق

 ة باالتفاقٌة.والمرفقات الخاص

 :(11)المبادئ األساسٌة لالتفاقٌة-تعرض ألهم جوانب االتفاقٌةنوفً هذا اإلطار 

 مبدأ الدولة األولى بالرعاٌة. -

 مبدأ الشفافٌة. -

 مبدأ التحرٌر التدرٌجً. -

 مبدأ عدم السماح باالحتكارات والممارسات التجارٌة المقٌدة. -

 مبدأ التغطٌة والشمول. -

 لمالٌة والمصرفٌة التً تشملها االتفاقٌة:: الخدمات ا2

ٌشٌر ملحق الخدمات المالٌة التً تشملها االتفاقٌة أنه بعد تحدٌد وحصر األنشطة  
أحقٌة العضو  ومع إقرارالتً ال تدخل فً مفهوم الخدمات التً ٌتضمنها إطار االتفاقٌة، 
ضمان المالءة المصرفٌة فً وضع التنظٌمات المحلٌة التً تكفل تطبٌق المعاٌٌر الكفٌلة ب

باإلضافة  االتفاقٌة،وكفاٌة رأس المال وآلٌات العمل المصرفً السلٌم دون اإلخالل ببنود 
إلى وضع الضوابط الالزمة لضمان استقرار وتماسك الجهاز المصرفً والحفاظ على 

وفٌما عدا األنشطة المالٌة الخاصة بجمٌع أنواع  ،سرٌة الحسابات وأنشطة العمالء
المصرفٌة والمالٌة التً تشملها االتفاقٌة  أهم الخدماتمٌن والخدمات المرتبطة به فإن التأ

 تتلخص فٌما ٌلً:

 قبول الودائع واألموال بٌن األفراد والمؤسسات المصرفٌة والمالٌة. -

ئتمانات العقارٌة وتموٌل اإلقراض بكافة أشكاله بما فٌها القروض االستهالكٌة واال -
 .ٌةالعملٌات التجار

 التموٌلً.التأجٌر  -

الحسابات  بطاقات االئتمان والخصم علىفٌها بما  خدمات المدفوعات والتحوٌالت، -
 والشٌكات السٌاحٌة والشٌكات المصرفٌة.

 خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة. -

  األجنبً.النقد  -

 المشتقات المصرفٌة والمالٌة بمختلف أنواعها. -

 ة وسعر الصرف.أدوات سعر الفائد -
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 للتحوٌل.األوراق المالٌة القابلة  -

 النقد.أعمال السمسرة فً  -

 المالٌة.خدمات المقاصة والتسوٌة لألصول  -

إدارة األموال مثل إدارة النقدٌة ومحافظ األوراق المالٌة وخدمات اإلٌداع وحفظ  -
 األمانات.

 المصرفً الجزائري: : اآلثار المتوقعة لتحرٌر الخدمات المصرفٌة على الجهاز3

تشخٌص وضعٌة المنظومة المصرفٌة قبل االنضمام إلى المنظمة العالمٌة  3-1

 للتجارة.

ٌدخل االقتصاد الجزائري الٌوم وقطاعه المصرفً خصوصا فً مرحلة اختبار وتحد 
العالمٌة واشتداد حدة المنافسة أخذت  المصرفٌةحقٌقٌة، ذلك أن ظاهرة تحرٌر األسواق 

فً الوقت الراهن مواكبة هذه الوضعٌة باإلمكانٌات الحالٌة بالرغم من  مسارا ٌصعب
فً  المؤرخ 12 -86من القانون رقم  انطالقااإلصالحات التً قامت بها الدولة 

المؤرخ فً 10 -90المتعلق بنظام البنوك والقروض،و قانون  1910811986

لة المتضمنة إنشاء سوق المتعلق بالنقد والقرض والقوانٌن األخرى المكم 1410411990

القٌم المنقولة وكذا السماح بفتح بنوك خاصة وفروع للبنوك األجنبٌة فوق التراب 
 . وطنًال

احتكار البنوك العمومٌة للنشاط ٌشٌر واقع هٌكل الجهاز المصرفً الجزائري إلى 
تبحث عن مكانتها فً السوق  ، أما بنوك القطاع الخاص فالزالت بنوك فتٌةالمصرفً

المصرفً وفً الوقت الذي كان ٌنتظر منها الكثٌر شهد العدٌد منها هزات أثرت سلبا 
، أما البنوك األجنبٌة فبالرغم من فتح المجال أمامها منذ على مسار التنمٌة فً البالد

 للعمل فً المجال المصرفً. إال القلٌل منهان ستقر لحد اآلٌفلم  1994

ملٌار دٌنار  1274ة المثقلة بالدٌون والمقدرة بـ إن الوضعٌة الحالٌة للبنوك الجزائرٌ

ال تسمح بالدخول فً مجال  (12) -وهً مستحقات البنوك -ملٌار دوالر 15حوالً 

وهً أحد مطالب  وعدم متانة مراكزها المالٌة التنظٌمٌة الضعف إمكانٌاتهالمنافسة نظرا 
ال وكافٌا فً التنظٌم كما أنها ال تمتلك مستوى فعا .1997بال المعدلة فً عام لجنة 

وفً هذا الشأن  .والتسٌٌر، ذلك أن البنك مؤسسة اقتصادٌة ٌتعٌن علٌها مساٌرة العصرنة
إلى إبرام عقد مع االتحاد األوروبً لتطبٌق ما ٌسمى بسٌاسة  الوصٌةلجأت السلطات 

التوأمة وهً عملٌة تعنً تولً بنك أجنبً تقدٌم مساعدة لبنك جزائري بغرض عصرنته 
 لما جاءت به اتفاقٌة تحرٌر تجارة الخدمات المصرفٌة. وفقا

فعلى الرغم من اإلصالحات المشار إلٌها سابقا، فإن أداء البنوك العمومٌة ما ٌزال  
 .دون المستوى بل وإن ذلك ٌقره كبار المسؤولٌن فً القطاع

لبنكً ن المشكلة الحقٌقٌة فً نظامنا اإهل  ًلكن األسئلة التً تطرح الٌوم بإلحاح ه 
هً مشكلة فنٌة؟ بمعنى تحدٌث التجهٌزات وإدخال الشبكة المعلوماتٌة لتحسٌن األداء. بل 
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وهل هً تكوٌن األفراد فنٌا وإدارٌا لترقٌة أدائهم وتغٌٌر ذهنٌاتهم؟ أم أن المشكلة تكمن 
فً ضرورة إعادة النظر فً نظام الملكٌة كله؟ كما نشٌر إلى أن هناك ترددا على 

ت فٌما ٌتعلق بخصخصة البنوك العمومً، فرغم التعدٌالت التً أدخلت مستوى السلطا
من أجل  (13)على قانون البنوك واالئتمان وبدء عملٌة التقٌٌم للبنوك العمومٌة األربعة

، إال أن ذلك لم ٌحدث بل 1998اختٌار أحد هذه البنوك لخصخصته تدرٌجٌا ابتداء من 

ملٌار دٌنار بنسبة  2116والمقدر بـ  جزائريهناك مساع لفتح رأسمال القرض الشعبً ال

 .(14)أمام البنوك األوروبٌة % 49

 الجزائر منلقد أنجزت دراسة تشخٌصٌة فً إطار مسعى تطهٌر وتأهٌل البنوك فً 
حٌث  الدولً،بتموٌل من البنك  199211993مكاتب دولٌة فً عامً  ةطرف ثالث

تاج جملة من النقائص والثغرات مؤداها خلصت هذه الدراسة المالٌة والمحاسبٌة إلى استن
سواء من حٌث جمع  المصرفً،أن هذه المؤسسات ال تستوفً أدنى شروط العمل 

وقد أوصى هؤالء الخبراء بضرورة وضع خطة  (،15)الموارد أو من حٌث تقدٌم القروض
مع ضرورة احترام القواعد التً  األداء،لتأهٌل البنوك العمومٌة من أجل تحسٌن 

كما أوصوا بعزل  الشفافٌة،ا لجنة بال المتعلقة خصوصا بقواعد الحذر والتزام تضمنته
تمهٌدا لفتح رأسمالها  بها،المستحقات المشكوك فٌها من محفظة الحقوق مع تكفل الدولة 

 مستقبال.

وفً تقارٌره عن وضعٌة البنوك العمومٌة فً الجزائر قدم المجلس االقتصادي 
حٌث رأى المجلس أنه البد  عن وضعٌة وأداء هذه البنوك،عرضا سلبٌا  (16)واالجتماعً

من مرحلة انتقالٌة تأهٌلٌة ٌحاول فٌها القائمون على الجهاز المصرفً استخدام 
التكنولوجٌا و إدخال مفهوم التسوٌق على مستوى البنوك مع االهتمام بالتكوٌن المستمر 

خول مرحلة التنافسٌة التً أقرها لإلطار البشري لترقٌة أعمالها وتحسٌن أدائها تمهٌدا لد
ضرورة  1997قانون النقد والقرض. كما رأى المجلس فً تقرٌره الصادر فً عام 

ٌهدف إلى تحقٌق نجاعته وزٌادة  والمالًوضع مخطط توجٌهً للنظام المصرفً 
  (.17)1997ابتداء من  عشر سنوات القادمةالٌمتد على مدى كفاءته، 

حول ضرورة  سواء،والممارسٌن والسٌاسٌٌن على حد ال خالف بٌن األكادٌمٌٌن  
 العالمٌة،تحقٌق الكفاءة فً البنوك الجزائرٌة بغرض إدماجها فً الحركٌة االقتصادٌة 

المنشودة وفً هذا الصدد نشٌر أن آراء إنما الخالف ٌكمن حول آلٌة تحقٌق تلك الكفاءة 
 (:18)آراء إلى ثالثة هؤالء انقسمت

باعتباره عصب  : ٌوصون بعدم التخلً عن القطاع المصرفً أصحاب الرأي األول -
ه المسؤولٌة ٌلاالقتصاد الوطنً، بل ٌجب تأهلٌه وتمكٌنه من االعتماد على نفسه وتحم

تدخل الدولة عن الكاملة فً حالة فشله، ومبررهم فً ذلك أن فشل هذا القطاع ناتج 
 ٌكمن فً خصخصة القطاع المباشر فً إدارته وفً نشاطه، ولذلك فإن الحل حسبهم ال

 ه االستقاللٌة الكاملة فً اتخاذ قراراته.ئإعطا فً وإنما

على األقل جزء  –العمومٌة أن خصخصة البنوك  ونٌر :الثانًأصحاب الرأي  -
ضرورة اقتصادٌة المناص منها إذا ما أرٌد للجزائر مساٌرة االقتصاد العالمً  -منها 
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 عالمٌة واالنضمام بقوة إلى منظمة التجارة ال

بمعنى الحفاظ على  السابقٌن،الدمج بٌن الرأٌٌن  لونٌحاو :الثالثأصحاب الرأي  -
وخصخصة القطاعات  –أو ما ٌسمى بالقطاع اإلستراتٌجً  –العام  جزء من القطاع

وحسب هذا الرأي فإن الدولة تحتفظ بنسبة  فشلها،التنافسٌة األخرى خاصة التً أثبتت 
وهذا تفادٌا لبعض اآلثار السلبٌة  للخصخصة،ة عرضها كبٌرة من رأسمالها فً حال

 المحتملة على االقتصاد الوطنً فً حالة هٌمنة القطاع الخاص علٌها.

انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمٌة للتجارة على الجهاز  3-2

 المصرفً.

 واقع منوانطالقا  المواجهة،فً ضوء الجدل السائد المرتبط بموضوع إستراتٌجٌة 
وطبٌعة هٌكل الجهاز المصرفً الجزائري اختلفت التوقعات حول انعكاس اتفاقٌة تحرٌر 

الجوانب الجهاز المصرفً الجزائري والتً تنصب حول  المصرفٌة علىتجارة الخدمات 
 :سلبٌة على منظومتنا المصرفٌة تتمثل فً ا، وبناء على ذلك نتوقع آثارالتشاؤمٌة

 األجنبٌة.ٌر المتكافئة مع البنوك التخوف من المنافسة غ -أ 

إن البنوك الجزائرٌة غٌر مهٌأة لمواجهة المنافسة نظرا النخفاض رؤوس  -ب 
 وتواضع خدماتها بالمقارنة مع البنوك األجنبٌة المنافسة. أحجامها،أموالها ومحدودٌة 

إن تحرٌر تجارة الخدمات المصرفٌة بما ٌعنٌه إتاحة الفرصة للبنوك األجنبٌة  -ج
لتقدٌم خدماتها المتطورة فً السوق المحلٌة قد ٌؤدي إلى خسائر تنشأ من تأثٌر سٌاسات 
البنوك األجنبٌة على السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة للدولة، وبالتالً على سٌاسات التنمٌة 

ن هناك مجاالت رئٌسٌة فً السٌاسات إحٌث  الضارة،عند وجود أشكال المنافسة 
ر بهذا التحرٌر مثل الرقابة على النقد والسٌاسة االئتمانٌة االقتصادٌة ٌمكن أن تتأث

 .(19)وغٌرها

 للدولة.تأثٌر سٌاسات البنوك األجنبٌة على السٌاسات االقتصادٌة  -د 

ٌمكن لتحرٌر تجارة الخدمات المصرفٌة تخفٌض دعم البنوك لبعض المؤسسات  -هـ
 الدولة.تً تتبناها والصناعات التً تتضمنها برامج اإلصالحات االقتصادٌة ال

ٌتطلب تحرٌر الخدمات المصرفٌة توافر إطارات مصرفٌة ماهرة وِمؤهلة وقادرة 
 والمستقبلٌة.على التكٌف مع متطلبات المرحلة الراهنة 

 كما ٌتوقع أن ٌؤدي انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمٌة آثارا إٌجابٌة على

  :فً منظومتنا المصرفٌة تتمثل

تفاع حدة المنافسة فً ظل سوق مصرفٌة مفتوحة ٌؤدي إلى تقدٌم أفضل إن ار -أ 
 المصرفً.الخدمات وما ٌتبع ذلك من رفع كفاءة الجهاز 

تخفٌض تكالٌف الخدمات المصرفٌة وتحسٌن مستوى وجودة تلك الخدمات  -ب 
 وتطوٌرها باستمرار.
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ها لعالج رفع مستوى أداء وإدارة المخاطر واختٌار أفضل الوسائل وأنسب -ج 
 األزمات المصرفٌة والمالٌة. 

تنوٌع وتطوٌر األدوات المصرفٌة وتطوٌر نظم وأسالٌب العمل فً مجال  -د 
 الخدمات المصرفٌة والمالٌة. 

اإلسراع فً تجسٌد اإلصالحات المصرفٌة الواردة فً قانون النقد والقرض  -هـ
 العالمٌة.ات الوصول إلى المستوٌ العالمٌة ومحاولةتماشٌا مع التطورات 

آلٌات وعوامل زٌادة القدرة التنافسٌة للجهاز المصرفً الجزائري  :ثالثا

 وإستراتٌجٌة المواجهة:

ٌحتاج الجهاز المصرفً إلى إستراتٌجٌة لمواجهة عملٌات تحرٌر تجارة الخدمات  
 المصرفٌة تعظم من اآلثار اإلٌجابٌة وتقلل من اآلثار السلبٌة إلى أقل درجة ممكنة وتعمل
على زٌادة القدرة التنافسٌة للجهاز المصرفً والبنوك الجزائرٌة وذلك من خالل اآللٌات 

 التالٌة:والعوامل 

نوعة والمتطورة كخطوة نحو تالتحول إلى البنوك الشاملة ذات الخدمات الم -1

وٌتطلب ذلك العمل على عدة مستوٌات سواء على العالمٌة، مواجهة المنافسة المصرفٌة 
أو على  هالمصرفً فً مجموع ولة أو الحكومة أو على مستوى الجهازمستوى الد

 جودتها،مستوى البٌئة الداخلٌة لكل بنك تتطلب تنوٌع الخدمات المصرفٌة وتحسٌن 
 وإدارة الموارد بكفاءة لتحقٌق أهداف الربحٌة وتقلٌل المخاطر.

ت المصرفٌة االستعداد واإلعداد الجٌد للدخول فً التعامل بقوة مع المستحدثا -2

الحدٌثة المتمثلة فً المشتقات والعقود المستقبلٌة وعقود االستثمار مثل عقود االختٌار 
 .(20)المقاصة اإللكترونٌة داخل البنوك.. والمبادالت وعملٌاتومقاٌضة األوراق المالٌة 

تقوٌة قاعدة رأسمال البنوك الجزائرٌة وزٌادة عملٌات االندماج المصرفً للوقوف  -3

 المنافسة.جه البنوك األجنبٌة فً و

تقوٌة شبكة المعلومات المصرفٌة ووضعها فً صورة متكاملة وتكاملٌة إقلٌمٌا  -4

 وعالمٌا.

تنمٌة مهارات العاملٌن بالبنوك وذلك بإعداد اإلطارات المصرفٌة على مستوى  -5

ال من خالل نظم تدرٌبٌة متطورة وتطوٌر أدائهم فً مج اإلدارة،عالمً وتطوٌر نظم 
واالستعانة بالخبرات المحلٌة  المصرفٌة،استٌعاب المستجدات وتطوٌر الصناعة 

 المجال.واألجنبٌة فً هذا 

تقوٌة دور البنك المركزي فً مرحلة تحرٌر الخدمات المصرفٌة من حٌث القدرة  -6

 اإلشرافٌة والتنظٌمٌة والرقابٌة.

 :اتـمةالخ
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ٌة ٌعنً قٌامها بتحرٌر تجارة الخدمات إن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالم
وخاصة المصرفٌة منها، وهذا بتنفٌذ االلتزامات المتعلقة بتحرٌر هذا القطاع، وفً ظل 
استمرار األوضاع والسٌاسات الحالٌة فإن البنوك الجزائرٌة وشركات التأمٌن ستدخل 

قاء فً السوق ال تستطٌع الصمود والب هً بذلكحلبة المنافسة فً وضعٌة غٌر تنافسٌة و
عدم قدرتها فً نظرا لمحدودٌة إمكانٌاتها وخدماتها وضعف مستوٌات أدائها، و بالتالً 

منافسة البنوك الكبرى وشركات التأمٌن العالمٌة التً تتمٌز بقدرتها وجودة وتنوع 
األمر الذي ٌمكنها من استقطاب معظم التسوٌقٌة، خدماتها وكفاءتها اإلدارٌة وقدراتها 

وبالتالً التحكم فً توجٌهها إلى مجاالت االستثمار ومٌادٌن التوظٌف التً الودائع 
رافق هذا ٌرغم ما  الوطنً،تتناسب مع إستراتٌجٌتها بغض النظر عن مصلحة االقتصاد 

من فرص استفادة العمٌل المصرفً من حٌث السعر والجودة والوقت وكفاءة األداء 
 360ارف الدولٌة الكبرى بتقدٌم أكثر من والتنوع فً تشكٌلة الخدمات حٌث تقوم المص

 40بٌنما ال تقدم البنوك فً البلدان النامٌة فً أحسن األحوال أكثر من لعمالئها، خدمة 

فإذا أخذنا البنوك الجزائرٌة فهً أقل  .(21)متدنٌةخدمة بمستوٌات أداء ضعٌفة وخدمات 
 الوطنً.قتصاد من ذلك بكثٌر األمر الذي ٌشكل مخاطر وتحدٌات أكٌدة على اال

أن الوضعٌة الحالٌة  القطاع إالرغم اإلٌجابٌات التً ٌمكن أن ٌتٌحها تنشٌط هذا  
تستدعً سرعة تأهٌله لتعظٌم مكاسب االنضمام إلى منظمة التجارة العالمٌة وتقلٌل 

 الوطنً.المخاطر المحتملة ومحاولة التكٌف معها خدمة لالقتصاد 

إصالح هذا القطاع  فًالمعنٌة اإلسراع  من التوصٌات المقدمة إلى السلطات 
 خالل:الحساس من 

 تجسٌد اإلصالحات على أرض الواقع. -

تجسٌد الشراكة مع البنوك األوروبٌة خاصة فً جانبها التقنً من أجل تأهٌل  -
 البنوك العمومٌة.

 تطهٌر البنوك من الدٌون المتعثرة. -

 تبنً فلسفة التسوٌق المصرفً على مستوى البنوك. -

 لوسائل التكنولوجٌة والمعلوماتٌة.إدخال ا -

تنوٌع الخدمات المصرفٌة واالهتمام بجودتها والتركٌز على الدارسة المستمرة  -
 .ةللسوق المصرفٌ

 تأهٌل اإلطار البشري وترقٌة أدائه و معاملته نحو العمالء. -
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