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 احلي  اٍمنوذج ملادة اًيسوة يف اكذعادايت اًيلود واًحيوك  ماسرت اًس ية اثهَة هلسي تخيك

 

 ؟مايه اهؼاكسات احلصب اًصوس َة الأوهصاهَة ػىل املاًَة ادلوًَة    اًسؤال الاول : 

اًوازن يف جمال اًعاكة، اذ ثؼس من أأنرب ارثفؼت أأسؼار اًيفط واًـاز ثضلك حاد وتَـت مس خوايت مل ثؼِسُا مٌش أأغوام، هظصا دلور روس َا 

 .امليخجني واملعّسٍرن ٌَوكود الأحفوري ػاملَا

دوالرا. يف اًساتع من أ ذار/مارس، ارثفع اىل  09/فرباٍص، اكن سؼص هفط جصمِي جصهت حبص اًضٌلل املصحؼي ٍصاوح غيس مس خوى صِصذالل 

 .ػاما 31دوالرا، واكرتب من أأػىل مس خوى هل يف  310931

حصاءات ٌَحس من ُشا  ويف حني ثحلى أأسؼار اًيفط ؿري مس خلصة، اهؼىس ارثفاغِا ثضلك مدارش ػىل املس هتَىني، ما دفع احلىومات اىل اختاذ ا 

س، حتسًس سل  .صوساف أأسؼار اًوكود يف اجملص، و  فاًخبأزري، مثي دفغ وس حة اًرضًحة ػىل اًلمية املضافة يف اًسًو

ا يف اًساتع من  نٌل جسَّت أأسؼار اًىِصابء واًـاز يسي مس خوى كِاسَ  زايدات معصدة دعوظا يف أأورواب، حِر تَؽ سؼص "يت يت أأف" اًًِو

 .ًورو ًلك هََوواط/ساػة 113أ ذار/مارس ُو 

وػىل غىس اًوالايت املخحسة، مل ًفصض الاحتاد الأورويب غلوابت ػىل كعاع اًعاكة يف موسىو، يف ظي اغامتد اًلارة ثضلك أأسايس ػىل 

 .اًـاز اًصويس، دعوظا دول مثي أأملاهَاواردات 

َة أأدصى ثضلك حاد، مثي اًيَلك والأًومٌَوم وثواخَ سالسي الامساد ًلعاع ظياػة اًس َارات احامتل حعول  .نٌل ارثفؼت أأسؼار مواد أأًو

ا أأوهصاهَا  .اضعصاابت يف اًواردات، هظصا لأن اًؼسًس من اًلعع الأساس َة معسُر

 الأمن اًـشايئ

غعار  حّشر الأمني اًؼام ًلأدم املخحسة أأهعوهَو ؾوثرٌيش اال زيني من ثساغَات ٌَـزو ثخجاوز حسود أأوهصاهَا، داغَا ا ىل تشل هجود "ًخجية ا 

 ."اجلوع واهنَار هظام اًـشاء اًؼاملي

لِا فًص  ."ومثهل دّق ظيسوق اًيلس ادلويل انكوس اخلعص، مضسدا ػىل أأّن اًزناع يف أأوهصاهَا س َؼين "جماػة يف ا 

 .ابملئة من ظادرات اًلمح ػاملَا. وتؼس اًـزو، ارثفؼت أأسؼار احلحوب وزًوت اًعِيي 19 ذ ك هظصا لأن روس َا وأأوهصاهَا ثوفصان وحو ًبأيت

 31ًني ووحشرت مٌظمة الأؿشًة واًزراػة )"فاو"( اًخاتؼة ًلأدم املخحسة، من أأن ػسد اذلٍن ًؼاهون من هلط اًخـشًة كس ٍصثفع مبا تني مثاهَة مال

 .َوان ذالل اًؼامني احلايل وامللدي يف حال اس متصت احلصب يف أأوهصاهَامَ 

خلسٍصات ويف اًوكت اًصاُن، ال ميىن ٌَسفن اًخحصك من املوائن الأوهصاهَة، وما ًثري اًلَق ُو مومس هرث اًحشور امللدي يف اًصتَع، حِر جضري اً 

 .ابملئة من املس خوايت املؼخادة 19و 53اىل اخنفاض مبا تني 

ت دوار اًضمس و غ ظادرات اًلمح حزئَا، ًحلى اًوضع أأنرث ثؼلِسا ابًًس حة اىل ًز يف حني ميىن ٌَوالايت املخحسة واًِيس وأأورواب ثؼًو

 .واذلرة، حِر ثؼس أأوهصاهَا الأوىل واًصاتؼة ػاملَا ػىل اًخوايل يف ظادراهتٌل

 

 



 اضعصاابت الأسواق

جيايب مع  5955تسأأت أأسواق الأسِم ػام  ، وورش اًؼسًس من اًرشاكت هخاجئ 30-ثؼايف الاكذعادات اًؼاملَة من ثحؼات خاحئة هوفِسثضلك ا 

 .ماًَة حِسة

، الا أأن اًـزو اًصويس لأوهصاهَا جسخّة تبأوضاع ؿري مس خلصة يف اًحورظات، ومهنا سوق الأسِم يف موسىو اًيت أأؿَلت أأتواهبا ًثالزة أأساتَع

 .مي حزئَاوتسأأت معَع الأس حوع احلايل اس خئٌاف اًؼ

تي وأأدت اًؼلوابت الاكذعادًة اًعارمة اًيت فصضهتا دول ؾصتَة، اىل صّي حزء من اًيظام املرصيف اًصويس، وجس حخت ابهنَار حاد يف كمية اًصو

زاء اًؼمالت الأحٌحَة. واخنفضت كمية اًؼمةل احملََة اىل  ر يف معَع ٌدلوال 13روتي ٌدلوالر اًواحس يف اًساتع من أ ذار/مارس )ملاتي  311ا 

 .مََار دوالر من الاحذَاظات اًصوس َة ابًؼمالت اًعؼحة يف اخلارج 199وجضري اًخلسٍصات اىل جتمَس ما ًعي اىل .(ص حاط/فرباٍص

الا أأن الاكذعاد اًصويس اذلي ثؼزز أأداٍؤ ذالل اًؼلس امليرصم، ًحلى ظامسا ػىل رمغ خماوف من ختَف موسىو غن سساد دًوهنا ٌَمصة 

 .3009الأوىل مٌش 

 .مََون دوالر يف املِةل احملسدة 331وحصاحؼت ُشٍ اخملاوف موكذا تؼسما دفؼت روس َا فوائس مس خحلة تلمية 

 رشاكت يف ػني اًؼاظفة

ا ثضلك موكت ػىل الأكي، وذ ك لأس حاب ص ىت حصاوح تني  ا وأأكفَت مذاحُص تؼس تسء اًـزو، ػَّلت مئات اًرشاكت اًؼاملَة وضاظِا يف روسَ 

 .وضـط اًس َاسة واًصأأي اًؼام اًـصيباًؼلوابت 

 ."ومضت اًالحئة رشاكت معالكة مثي "هواكهوال" و"مانسواندلز" و"أأٍىِا

 .رّدا ػىل ذ ك، ًّوح اًصئُس اًصويس فالدميري توثني تخبأممي اًرشاكت ذات رأأس املال الأحٌيب

ػسم اًخزًل غن املوظفني احملََني أأو حصمان اًساكن من مواد  يف امللاتي، ادذارت رشاكت ػسة مواظةل أأغٌلًِا يف روس َا، مؼَةّل ذ ك ترضورة

ا  .أأساس َة ثوفُص

 اهؼاكس ػىل اٍمنو

 .30-هيسد اًـزو تخبأذري اًخؼايف الاكذعادي اًؼاملي من ثحؼات خاحئة هوفِس

ن اٍمنو اًؼاملي كس ًخلَّط "تبأنرث من هلعة مئ ة" يف اًؼام الأول تؼس اًـزووحّشرت مٌظمة اًخؼاون واًخمنَة يف املَسان الاكذعادي من ا   .ًو

 .ابملئة 191، وامللّسر حاًَا تـ5955اىل ذ ك، ًخوكع أأن خيفغ ظيسوق اًيلس ادلويل ثوكؼاثَ ٌَمنو الاكذعادي يف 

ي جصمذَ وحّشرت مٌظٌلت اكذعادًة نربى، مهنا ظيسوق اًيلس واًحيم ادلويل واًحيم الأورويب ال ػادة اًحياء واًخمنَة، من أأن "الاكذعاد اًؼامل

ضاصة مه الأنرث ثرضرا ة، وس َىون الأنرث فلصا ُو  ."سُضؼص ابًخحؼات من ذالل منو أأتعبأ وتَحةل يف املحادالت اًخجاًر

 ."ومع الارثفاع احلاد يف الأسؼار ػاملَا، ًحسي حمََون دضُهتم من ددول ادلورة الاكذعادًة يف حلدة "رهود ثضرمي

ن ثوكفت احلصب اًَوم، ثحؼات وكاًت تُذا ايفورًم، هحرية الاكذعادًني  يف اًحيم الأورويب ال ػادة اًحياء واٍمتيَة، ًواك ة فصاوس جصس "حىت وا 

شا ما سٌُؼىس ػىل أأسؼار املواد الاساس َة  ."ُشا اًزناع س خىون مَموسة لأصِص ملدةل، ُو

 



 

 اًسؤال اًثاين :   ارشح اهؼاكسات اًؼوملة املاًَة ػىل اجلِاز املرصيف اجلزائصي؟ 

 أأثص اًؼوملة املاًَة ػىل اجلِاز املرصيف

ص اًؼوملة الاكذعادًة ُو اًؼوملة املاًَة، فلس زادت يف ال وهة الأذرية درخة حصاتط الأسواق املاًَة اًؼاملَة حبَر أأظحح اًؼامل ن حُو ة ا   حبق كًص

ي معادر ماًَة واحسة، فا ذا اكهت اًؼوملة الاكذعادًة واًس َاس َة واًثلافِة ظاُصة كسمية ، فا ن ا ًؼوملة املاًَة حسًثة اًًضبأة، وحمتثي يف ثسًو

ي واًس َعصة ػىل الادذار اًؼاملي  .اٍمتًو

يف ًلس اكن الهدضار ظاُصة اًؼوملة املاًَة أ اثر تؼَسة املسى ػىل خمخَف الأوضعة الاكذعادًة حِر أأدت ال ػادة ظَاؿة اًؼالكات الاكذعادًة 

 :من اًخحسايت الس امي أأمام الأوضعة املاًَة واملرصفِة ، واًيت متثَت أأمه مالحمِا فامي ًًل اجملمتع ادلويل ػىل اًيحو اذلي فصض نثريا

 .َُلك اخلسمات املرصفِةثـري  1- 

خوسع يف صِست الأسواق اًيلسًة واملاًَة اًؼاملَة مٌش مٌخعف غلس اًامثهًَِات اجتاُا مزتاًسا وحو اًخحصر من اًلِود واملؼوكات اًيت حتس من اً 

ع ات اًحيوك، حِر مت فذح جماالت الأوضعة اًيت مل ٍىن مسموحًا هبا أأمام اًحيوك واملؤسسات اخملخَفة ، ونش ك رفع اًلِود أأمام فذح اًفصومعََ

ًـاء اًلِود ػىل الأسؼار اًيت ثخلاضاُا اًحيوك واملؤسسات املاًَة الأدصى سواء أأسؼار اًفائسة أأو رسوم اخلسم ىل ا   . اتواملاكثة ابال ضافة ا 

َلك اخلسمات اًيت ثلسرما وذ ك ػىل اًيحو اًخايل  :وكس اهؼىس ُشا املياخ ثضلك هحري ػىل أأغٌلل اًحيوك ُو

ـ حسزت ثـريات ُامة يف َُلك مزياهَات اًحيوك حِر ثيوغت معادر الأموال وجماالت ثوظَفِا فمل ًؼس املعسر اًصئُيس لأرابح اًحيوك 

 ًخحلق من االئامتن املرصيف؛

ة يف معََات تيوك الاسدامثر ا ىل ثوس َع دائصة اخملاظص اًيت ثواخَ أأغٌلًِا ًدضمي خماظص اًسوق ابال ضافة ٌَمزاظص ـ أأدى ددول  اًحيوك اًخجاًر

 االئامتهَة ؛

حٌليل اًودائع ٌَزتاًس ثضلك  اًحيوك يف ـ صِست  ىل ا  مىوانت اًودائع متثَت يف اجتاٍ وس حة اًودائع لأخي وودائع اًخوفري وصِادات اال ًساع ا 

 .واحض ملاتي اخنفاض جحم اًودائع اجلاًرة

ىل ما ٌسمى اب ة ا ىل اًخحول ا   .ًحيوك اًضامةلونيدِجة ظحَؼَة ال ػادة َُلكة اخلسمات املرصفِة ثوهجت اًحيوك وذاظة اًحيوك اًخجاًر

ىل اًحيوك اًضامةل2-   .اًخحول ا 

ىل ظِور ومنو هَاانت مرصفِة خسًسة متثَت يف اًحيوك اًضام ن اًخـريات املرصفِة اًؼاملَة اًيت غىس هتا اًؼوملة ػىل أأداء اًحيوك أأدت ا  ةل واًيت ا 

ىل اًحيوك اًضامةل، اًيت جسؼى دامئا ة تي وابيق اًحيوك ا  ي واًخوظَف وثؼحئة أأنرب كسر ذمىن  ثؼين حتول اًحيوك اًخجاًر ع معادر اٍمتًو وراء ثيًو

ة اًخلََسًة واًحيوك املخرععة وتيوك الاسدامثر وتيوك  من املسدصات؛ أأي أأن ُشا اًيوع من اًحيوك أأظحح جيمع تني وظائف اًحيوك اًخجاًر

ا ىل اس خلصار حصنة اًودائع واملوازهة تني اًس َو ة الأغٌلل أأي أأهنا ثلوم تبأغٌلل لك اًحيوك. وهتسف اًحيوك اًضامةل من ذالل ثخين سَ  ع ا  سة اًخيًو

 .واًصحبَة وثلََي درخة اخملاظص املرصفِة اًيت ثؼخرب أأحس أأمه مزااي املض خلات املاًَة

ع اًًضاط املرصيف والاجتاٍ ا ىل اًخؼامي يف املض خلات املاًَة3-   .ثيًو

ي  ع اًًضاط املرصيف ػىل مس خوى معادر اٍمتًو ي الأخي من ٌضمي ثيًو ًساع كاتةل ٌَخساول والاجتاٍ ا ىل الاكرتاض ظًو ظسار صِادات ا  ا 

ا. ومن  وضاء اًرشاكت اًلاتضة املرصفِة وؿرُي ع اًلصوض املميوحة وا  ذارج اجلِاز املرصيف، وػىل مس خوى الاس خزسامات واًخوظَفات مت ثيًو

ىل مساٍ يف ظي اًؼوملة غيسم ع اًًضاط املرصيف ا  ىل أأوضعهتا املض خلات املاًَة حِر أأذشت ثخؼامي انحِة أأدصى وظي ثيًو ا أأضافت اًحيوك ا 

ىل خاهة غلود املحاد ة  .SWAP مع اًؼلود ال خةل وحلوق اًرشاء الادذَاًرة، ا 



ػادة اًيظص يف اًيظم اال رشافِة، أأٍن ظِصت هظم خسً وضعة املرصفِة ا ال أأن ذ ك ظاحدَ ا  سة ًلس مسحت اًؼوملة املاًَة تفذح جماالت واسؼة ًلأ

رشاف املرصيف  .مثي ملصرات جلية ابزل ًال 

 .رضورة الاًزتام مبؼَار نفاًة رأأس املال ًلِاس خماظص اًسوق وفلا مللصرات جلية ابزل -

ظار اًؼوملة املاًَة، أأظحح أأي تيم من اًحيوك غصضة ٌَخؼصض ٌَؼ سًس من يف ظي ثعاػس اخملاظص املرصفِة وحزاًس امليافسة احملََة واًؼاملَة يف ا 

ة يف دول اًؼامل اخملخَفة، وا جياد فىص مضرتك تني اًحيوك املصنًز َات ملواهجة ُشٍ اخملاظص وا   ً يا تسأأ اًخفىري يف اًححر غن أ يف ُشٍ خملاظص، ُو

مؼَارا موحسا ًىفاًة رأأس املال ًَىون مَزما ًاكفة اًحيوك اًؼامةل يف  3099اًظصوف ثبأسست جلية ابزل ًال رشاف املرصيف اًيت أأكصت ػام 

ة زلة املودػني فَِ من مٌظور ثؼمَق مالءة اًحيم  .اًًضاط املرصيف مكؼَار دويل أأو ػاملي ٌدلال ة ػىل ماكهة املصنز املايل ٌَحيم وثلًو

% صِست اًساحة 9ًخسغمي املالءة املاًَة ٌَحيوك توضع حس أأدىن ملؼسل نفاًة رأأس املال ًحَؽ  3099واس خىٌلال ملا تسأأثَ جلية ابزل مٌش ػام 

رصفِة يف اًس يوات الأذرية هجودا دءوتة من كدي اٌَجية ًوضع ظَـة خسًسة مللصرات نفاًة رأأس املال املؼصوفة. الأمـص اذلي ٌضلك حتساي امل

َة واس خزسامَ لأساًَة كِاس ابًـة اًخؼلِس ثخعَة كسرا من اًخعور مل ًحَ ـَ ُاما أأمام اًعياػة املرصفِة حِر ًدسم االثفاق اجلسًس ابًضمًو

 . سًس من اًحيوك ػىل مس خوى اًؼاملاًؼ

ال أأن اًخعورات احلادة اًيت صِسهتا اًساحة  3099دو ة مبؼسل نفاًة رأأس املال اذلي هط ػَََ اثفاق ابزل ػام  399ففي حني اًزتمت وحو  ا 

اظص احللِلِة اًيت ثواهجِا املاًَة ذالل غلس اًدسؼًَِات كس كَعت من فاػََخَ هوس َةل ٌَخبأنس من أأن مذعَحات رأأس املال ثدٌاسة مع اخمل

 .اًحيوك

ىل ركاتة داذََة واغَة وػاًَة اًىفاءة ًسمعِا وحود ركاتة  ىشا فا ن االثفاق اجلسًس ًفصض كواػس مضسدة ػىل اًحيوك من أأخي اًخوظي ا  ُو

اظة مع حتٍصص جتارة اخلسمات واسؼة اًيعاق من كدي اًسَعات اًصمسَة وسط مٌاخ ًدسم ابًضفافِة اًاكمةل وابحذسام امليافسة تني اًحيوك ذ

 ."املاًَة اًيت هعت ػَهيا اثفاكِة "اجلات

 .حتٍصص اًخجارة يف اخلسمات املاًَة وحزاًس امليافسة يف اًسوق املرصفِة 5- 

َة يف  اخلسمات املاًَة صِس كعاع اخلسمات املاًَة أأمهَة مزتاًسة يف اكذعادايت ادلول اًيامِة واملخلسمة ػىل حس سواء، نٌل حللت اًخجارة ادلًو

زايدة معصدة ذالل غلسي اًامثهًَِات واًدسؼًَِات ، ذل ك فلس أأحضى اًخؼاون يف اخلسمات املاًَة رضورة مَحة فصضهتا اًظصوف واملعاحل 

ظار مٌظمة اًخجارة اًؼاملَة َة املضرتنة، ومن مث فلس اختش اًخحٍصص املايل واملرصيف صالًك رمسَا وثيظميَا يف ا   » حِر ثؼس،  (WTO)ادلًو

GATS »  و مـا ًؼىن ثؼمَق الاجتاٍ وحو أأول هجس مذؼسد الأظصاف ٌس هتسف وضع اًلواػس امليظمة اًيت حتمك اًخجارة يف اخلسمات املاًَة، ُو

زا ة اٍمتَزي يف املؼامةل تني املوردٍن ٌَزسمات من الأخاهة واحملََني  .غوملة اخلسمات املاًَة مبا حتمهل من مفِوم ا 

ٍص جتارة اخلسمات املاًَة ػىل مس خوى اًؼامل ُو أأمص من صبأهَ حتلِق ماكسة هحرية ٌَؼسًس من دول اًؼامل، تَس أأن ثوزًع ثكل الصم أأن حتص 

هَ ٍصثحط حبجم كعاع اخلسمات املاًَة يف لك مهنا ودرخة مصوهخَ واملزااي اًًسخِة اًيت ٍمتخع  امليافع ًن ٍىون ابًدساوي ابًًس حة ًاكفة ادلول، تي ا 

و ما ًؼىن أأن اًلعاع املرصيف يف ادلول اًيامِة س َواخَ اًؼسًس من هبا،  ونش ك مسى كسرثَ ػىل امليافسة مع اًلعاػات اخلارحِة املٌلزةل، ُو

اًخحسايت واًعؼوابت من حصاء حتٍصص اًخجارة يف اخلسمات املاًَة ثسخة ثواضع ا ماكهَاهتا يف جمال اخلسمات تعفة ػامة واخنفاض نفاءهتا 

ؼي من أأجصز اًخحسايت اًيت ثواخَ اًحدلان اًيامِة ما ًىلوكسرهتا   :اًخيافس َة، ًو

أأن حتٍصص جتارة اخلسمات املاًَة حيس من كسرة املؤسسات املرصفِة احملََة ػىل الاس متصار يف ظي أأداء ضؼَف ثسخة ثبأزري غوامي امليافسة  -

 ػىل اخنفاض رحبَهتا؛

املخاكفئة من كدي املؤسسات املرصفِة الأحٌحَة، هظصا ملا حمتخع تَ ُشٍ الأذرية من كسرات ماًَة ُائةل  ثؼصض اًحيوك احملََة خملاظص امليافسة ؿري -

وحِة ابًـة اًخلسم؛  وذربات حىًٌو

اًخروف من كِام اًحيوك واملؤسسات املرصفِة الأحٌحَة خبسمة اًلعاػات املصحبة يف اًسوق فلط مبا حيمهل ذ ك من خماظص ػسم وظول  -



ىل كعاػات وأأكاًمي مؼَية؛اخلسمة ا  ملرصفِة ا 

ىل اجلِاز املرصيف يف - ا اًسَيب ا  تالد  أأن حتٍصص اًخجارة يف اخلسمات املرصفِة كس ًؤدى حلسوث أأزمـات مرصفِة وماًَة مع احامتل اهخلال ثبأزرُي

هشار املحىص ًلأزمات؛  أأدصى، ذما ًعصح تلوة فىصة وضع أأهظمة مذعورة ًال 

يف اخلسمات املاًَة واملرصفِة تعورة ؿري مدارشة ػىل الاس خلصار املايل ٌدلو ة وذ ك من ذالل زايدة كاتََة ثسفلات  كس ًؤثص حتٍصص اًخجارة -

ة ػام  ابن الأزمة ال س ًَو ( ٍىون ُياك اجتاٍ ػام من 3001رأأس املال ٌَخلَة، ففي حا ة فلسان اًثلة أأويف حا ة الأزمات املاًَة )نٌل حسث ا 

غ الاس خلصار يف الاكذعاد اًلكى واًيظام املايل؛كدي رؤوس الأموال ٌَزن  ىل اخلارج وابًخايل ثلًو  وح ا 

دة اًؼةء هظصا لأن ادلول اًيامِة ال حمتخع مبزااي وسخِة يف ثلسمي ثكل اخلسمات، فا ن فذح أأسواق اخلسمات املاًَة احملََة ًالس خرياد من صبأهَ زاي -

 .ػىل مزيان مسفوػاهتا

ىن أأن حىون مبثاتة كوة دفع رئُس َة الختاذ اًس حي املياس حة ٌَخـَة ػَهيا واًخىِف مؼِا تفاػََة ًخؼظمي الاس خفادة والصم أأن ُشٍ اًخحسايت مي

دي اذلي من حتٍصص الأسواق املاًَة احملََة أأمام امليافسة الأحٌحَة، وثؼٍزز امللومات اًخيافس َة ٌَحيوك من ذالل ثعحَق جصامج اال ظالح الاكذعا

 .أأمه راكئٍز ثؼخرب اخلعرعة أأحس

 .دعرعة اًحيوك  6-

ظالح اًل عاع ًؼي من أأمه أ اثر اًؼوملة املاًَة ػي الأهجزة املرصفِة ذاظة يف تدلان اًيامِة ُو دعرعة اًحيوك اًيت ثؼخرب غيرصا حاسٌل يف ا 

املرصيف، وحتٍصص ظصوف ادلدول يف جمال اًعياػة املرصفِة جلؼَِا موضع مٌافسة. وحمتثي أأمه دوافع الاجتاٍ وحو دوظعة اًلعاع اًحييك يف 

ظار اثفاكِة اجلات ومٌظمة اًخجارة اًؼامو  ىل اهجة املخـريات املرصفِة اًؼاملَة واًخىِف مع ماخاءت تَ اثفاكِة حتٍصص اخلسمات املاًَة يف ا  ملَة، ا 

ظصة. خاهة ثسغمي مفِوم اًحيوك اًضامةل ومواهجة امليافسة يف اًسوق املرصفِة وزايدة نفاءة أأداء اخلسمات املرصفِة وثلََي مؼسالت اخملا

 .وذاظة مع جصوز فىصة الاهسماج املرصيف وكِام هَاانت مرصفِة معالكة من صبأهنا اًخبأزري سَحا ػىل اًحيوك اًعـرية

 .الاهسماخات املرصفِة 7- 

ا تلوة، ذاظة ذالل اًؼلس املايض مع جسارع وثرية اً ؼوملة واًخحصر ًؼس الاهسماج املرصيف أأحس أأمه اًخـريات املرصفِة اًؼاملَة اًيت حزاًس ثبأزرُي

ِا أأظححت ظاُصة حسو أأن معََة الاهسماج املرصيف من نرثهتا ورسغهتا ومشًو  املايل يف ظي تُئة اكذعادًة ثيعوي ػىل اًؼسًس من اخملاظص، ًو

حا  .ػاملَة ثبأثصت هبا لك اًحيوك يف اًؼامل ثلًص

يف هعاق ادلو ة اًواحسة فلط، تي امذست ًدسجي أأًضا حاالت مل ثلذرص معََات الاهسماج املرصيف ػىل اًحيوك واملؤسسات املرصفِة احملََة 

ؼس الاهسماج املرصيف أأحس أأجنع اًس حي ملواهجة امليافسة اًضسًسة يف اًساحة  اهسماج مرصيف تني تيوك ومؤسسات مرصفِة من دول خمخَفة. ًو

 يف اجتاٍ اًحيوك وحو الاهسماج ًخسغمي كواػسُا اًصأأسٌلًَة. وكس املرصفِة اًؼاملَة، نٌل اكن ملخعَحات جلية ابزل ملؼسل نفاًة رأأس املال أأثٍص اًواحض

ىل كِام هوع من املعارف هحرية احلجم وكادرة ػىل ثوفري حزمة مذاكمةل ومذيوػة من اخلسمات  أأدت موخة الاهسماخات اًؼاملَة واال كَميَة ا 

وحِة مذعورة وحاكًَ ة تعصق حىًٌو ف مٌرفضة، نٌل أأدت ا ىل الاهخلال من مصحةل اال دارة اًيت ثلوم ػىل وامليخجات املاًَة واملرصفِة والاسدامثًر

رضاء اًؼمالء، ذلا ًؼس ىل مصحةل اال دارة اًيت حصنز ػىل ثلِمي الأداء مع الاُامتم تخؼظمي اًؼائس ػىل حلوق املَىِة وا  ة اًلصار ا  ن  مصنًز حىٍو

 يف ظي اًؼوملة الاكذعادًة. ا ال أأهَ ويف اجلاهة اًسَيب فا ن املـاالة يف اًىِاانت املرصفِة اًؼمالكة من أأمه اًسٌلت املؼادضة ٌَؼمي املرصيف

ة، اكًيت حتسث غيسما ثؼخرب املؤسسات  ىل مساءل اخملاظص املؼيًو ساءة اس خؼٌلل ظصق اًس َعصة ػىل اًسوق وا  الاهسماخات كس ًؤدي ا ىل ا 

 .انرب من أأن ثفضي

 .ظِور اًحيوك اال ًىرتوهَة 8- 

ويج حساث حتول خشري يف أأمناط اًؼمي املرصيف يف غرص اًؼوملة، حِر اُمتت اًحيوك ًؼس اًخلسم اًخىًٌو  من أأمه املخـريات اًيت سامهت يف ا 

ؼِا جىفاءة ػاًَة تـَة اتخاكر ذسمات  َة وثعًو مرصفِة اُامتمًا هحريًا تخىثَف الاس خفادة من أأحسث ثلٌَات املؼَومات واالثعاالت واحلواسة الً 

ص أأساً  ؼي من أأمه مالمح ُشٍ مس خحسزة وثعٍو رس. ًو ىل اًؼمالء تسكة وسـِو ة ٌو اب اخلسمات املرصفِة من اًحيوك ا  َة ثلسميِا مبا ٍىفي اوسَ 



يت امليظومة احلسًثة ُو الاهخلال اًخسرجيي من اًحيوك اًخلََسًة اًيت ًِا وحود مادي يف صلك فصوع ومؼامالت ا ىل "اًحيوك الافرتاضَة "واً

 . ًخضَف أأتؼادًا ؿري مس حوكة ٌَؼمي املرصيف "Internet Banks " هت يف ثلسمي ذسماهتا ٌَؼمالء وىه ما جسمىثؼمتس ػىل ص حىة الاهرت 

نخؼحري مذعور  ( Internet Banking) أأو تيوك اال هرتهت ( Electronic Banking ) ٌس خزسم ثؼحري أأو اظعالح اًحيوك اال ًىرتوهَة

 Remote Electronic ) ت مكفِوم اخلسمات املاًَة غن تؼس أأو اًحيوك الاًىرتوهَة غن تؼسوصامي ٌَمفاُمي اًيت ظِصت مع معَع اًدسؼًَِا

Banking ) أأو اًحيم املزنيل (Home Banking) أأو اًحيم ػىل اخلط ( Online Banking) أأو اخلسمات املاًَة اذلاثَة (Self – 

Service Banking )  دارة جناز أأغٌلهلم املخعةل ابًحيم غن ظًصق املزنل أأو املىذة أأو ، ومجَؼِا ثؼحريات ثخعي تلِام اًزابئن اب  حساابهتم وا 

ىل حتٍصص اًؼمالء م ؼرب غيَ تؼحارة ) اخلسمة املاًَة يف لك وكت ومن أأي ماكن (.ذما أأدى ا  س اًزتون، ًو ن أأي ماكن أ دص ويف اًوكت اذلي ًٍص

 .كِود اًزمان واملاكن وثوفري اًوكت واجلِس ًؼمالء اًحيوك

وحِات املخعورة ذلا فلس ويج ثرسػة ونفاءة ػاًَة واًؼمي ػىل اسدِؼاب أأساًَة اًخىًٌو  .ابت ًزامًا ػىل اًحيوك أأن ثواخَ ُشا اًخحول اًخىًٌو

جياتَة ػىل اجلِاز املرصيف، ميىن أأن ثيؼىس سَحا ػىل ُشا الأذري حِر مي ىل خاهة ما ميىن أأن ًرتثة غهنا من أ اثر ا  ن اًؼوملة املاًَة ا  ىن ا 

 :سخة فامي ًًلأأن ثد 

 .حزاًس حسوث الأزمات ابًحيوك 9- 

ظار اًؼوملة املاًَة حزاًست امليافسة تني اًحيوك وذاظة تؼس حزاًس معََات الاهسماج تني املؤسسات املاًَة تعفة ػامة واًحيوك تعف ة ذاظة، يف ا 

ىل خاهة ظِور اًحيوك مذؼسدة اجلًس َات. ًىن ورمغ ثعور َُلك وأأداء اًحيوك، ًحلى د ذ ميىن اًلول ا  امئا اجلِاز املرصيف مؼصضا ٌَعسمات، ا 

ة اًيت ًخؼصض ًِا اجلِاز املرصيف يف اًؼسًس من د ول اًؼامل مبا أأن من تني ال اثر اًسَحَة ٌَؼوملة املاًَة ػىل اجلِاز ملرصيف يه ثكل الأزمات اًلًو

ىل اجلِاز املرصيف يف تدلان أأدصى الأمص اذلي ًِا من أ اثر سَحَة ػىل ٍلي الاكذعادايت اًوظيَة اًيت حسث فهيا، تي وام  ذس ػسواُا ا 

َة ًصأأس امل هشار املحىص ًؼمتس ػىل ٍلوػة من املؤرشات ٌَخًدؤ ابلأزمات كدي وكوغِا. وثؼخرب اًخسفلات ادلًو ال ٌس خسغي رضورة وضع هظم ًال 

حا مصثحعة ترتاحع سَيب يف ثسفلات رؤوس الأموال أأحس أأمه اًؼوامي املِسدة الس خلصار اًحيوك، واًواكع أأن أأؿَة الأزمات املرصفِة  اكهت لكِا ثلًص

 .مبا ًِا من أ اثر سَحَة ػىل اًًضاط الاكذعادي ولك

ة ػىل اًخحمك يف اًس َاسة اًيلسًة10-  ضؼاف كسرات اًحيوك املصنًز  .ا 

ة الاكذعادًة ثظِص أأن ُسف اًخحٍصص اًاكمي حلصنة رؤوس الأموال ال ميىن أأن ًخحلق يف ن اًيظًص  هفس اًوكت مع زحات سؼص اًرصف ا 

ىل ثلََي جماالت اًؼمي املمىٌة أأمام اًس َاسة اًيلسًة ، أأٍن  واس خلالًَة اًس َاسة اًيلسًة. فاالهفذاح ػىل أأسواق رأأس املال اًؼاملَة ًؤدي ا 

ة اًخحمك يف اًس َاسة اًيلسًة، مفثال اًضـوط اًخضرمَة اًياجتة غن اً  خسفلات اًىدرية واملفاحئة ًصأأس املال ًعحح من اًعؼة ػىل اًحيوك املصنًز

اجتاٍ الأحٌيب، جتؼي من اًعؼة اختاذ اًلصارات املخؼَلة تدٌظمي وثوكِت اًس َاسات الاكذعادًة اًالزمة، نٌل ثحني أأًضا أأن اًخـري املفاحئ يف 

ص أأحصاب رؤوس الأموال تؼسم ثوفص ثسفق رأأس املال، كس جيؼي اًسَعات املاًَة واًيلسًة ػاحزة غن هحح رسػة ُشٍ اًخسفلات غيسما ٌضؼ

املصدودًة اًالزمة السدامثراهتم املاًَة أأو مبزاظص كس ثيجم غن ضؼف أأداء اًيظام املرصيف.وذما ًسل ػىل ذ ك توضوح ما حسث من أأزمات 

هلاذ اًؼمةل اًوظيَة وسؼص اًرصف يف ثكل ادلو  ة غن ا  ل من اًخسُور والاخنفاض ٌَجِاز املرصيف يف دو حٌوب رشق أ س َا وجعز اًحيوك املصنًز

 .يف كمي اًؼمالت اًوظيَة املخخايل

 Money Laundering . اهدضار معََات ؾس َي الأموال 11- 

ثؼس معََات ؾس َي الأموال من أأدعص اجلصامئ الاكذعادًة اًيت ٌضِسُا غرصان احلسًر، حِر فصضت ُشٍ اًظاُصة هفسِا يف خمخَف دول 

 .حس سواء يف ظي اًخحصر املايل اذلي جضِسٍ أأسواق املال اًؼاملَة اًؼامل، املخلسم مهنا واًيايم ػىل



َة، أأظحح من اًُسري اهخلال رؤوس الأموال ػرب ادلول اخمل  خَفة، ففي ظي اًؼوملة واًخجارة واًعريفة الاًىرتوهَة ومنو فؼاًَة أأسواق املال ادلًو

ثساول أأموال امليظٌلت اال حصامِة ػىل املس خوى احملًل وادلويل هبسف ثـَري  وكس محي ُشا يف ظََّاثَ ثيايم حصنة اجلصمية امليظمة وحزاًس حصنة

ة اًسالح وجتارة اًصكِق وأأغٌلل اًفساد اال داري واًصص لة ؿري مرشوػة مثي جتارة اخملسرات وهتًص وة؛ ظفة الأموال اًيت مت احلعول ػَهيا تعًص

عَق ػىل ُشٍ ا  ."ًؼمََات "ؾس َي الأموالًخظِص نٌل ًو اكهت كس ثودلت من معسر مرشوع، ًو

مكن جحم املضلكة يف خضامة  ا ثضلك مزتاًس يف ظي اًؼوملة املاًَة ذما هيسد الاس خلصار الاكذعادي. ٍو وثواظي ظاُصة ؾس َي الأموال منُو

ؼخرب اًحيم ظصفا أأظََا مضاراك يف معََات ؾس َي الأموال وثلسمي  الأموال اًيت ًمت ؾسَِا لك ػام واًيت ثخسفق ػرب اًيظام املايل اًؼاملي، ًو

ة يف الاكذعاد اًلويم، الس امي وأأن امليافسة اًؼاملَة كس سامهت يف جسَِي هلي ُشٍ الأموال من  اًدسَِالت اًالزمة ًضخ الأموال املض حُو

ا مادامت الأرابح  ٍهيا رؾحة يف خشب اًودائع ترصف اًيظص غن معسُر ىل أأدصى، حِر حصحة اًحيوك ابلأموال اًلادمة ا  اًيت سدذحلق دو ة ا 

 .ظائةل

اجلِاز  ًظِص أأن ٌَؼوملة املاًَة اًؼسًس من ال اثر ػىل اجلِاز املرصيف، مهنا ما ُو ا جيايب ومٌَ ما ُو سَيب، اًضئ اذلي جيؼي من اًرضوري ػىل

ص أأدائَ مبا ًخوافق ومذعَحات اًؼوملة املاًَة ووضع ا ظالح َُالكَ وثعٍو ًس َاسات اًالزمة من أأخي املرصيف مواهجة ُشٍ اًخـريات من ذالل ا 

 ثؼظمي ال اثر الاجياتَة وثلََي ال اثر اًسَيب

 اًسؤال اًثاًر :  ما معري اًؼوملة املاًَة يف حا ة حسم اًرصاع ًعاحل اًصوس  ؟

سوفِيت وثفىم اًىذةل احلسًر غن اىهتاء اًؼوملة ًحسو فَِ نثري من املحاًـة، ورمبا اًرتف اًفىصي املفصط نٌل حسث من كدي مع اهنَار الاحتاد اً  

 اًرشكِة جهناًة احلصب اًحاردة حني حتسث اًحؼغ اسدسِاال غن "هناًة اًخارخي".

هَ يف مسار حِاة اًخرش ػىل هوهة الأرض ال ثوخس هناايت حادة هبشا اًضلك، وال تساايت من اًعفص ابًعحع.  فاحلمكة اًخلََسًة ثلول ا 

ٌلًَة واًلعة الأمرييك اًواحس ػىل اًؼامل، وال ثعور "هظام ػاملي خسًس" نٌل اكن نثريون ًخرشون فال اًخارخي اىهتيى، مبؼىن س َعصة اكمةل ٌَصأأس

 كدي هناًة اًلصن املايض، ًُس فلط من تني املفىٍصن تي ومن اًس َاس َني أأًضا.

وفص ف صظا ًلوى ظاػسة رمبا حىت تؼَسا غن والأرحج أأن اًؼامل ما زال يف حا ة س َو ة، س َاس َا واكذعاداي، مبا جيؼي لك الاحامتالت مفذوحة ًو

 املصنز يك ثفصض هفسِا ػىل اًساحات اال كَميَة واًساحة اًؼاملَة.

 حصَح أأن اًخجارة اًؼاملَة ثبأثصت تبأزمة هوروان وحصب أأوهصاهَا، وأأنرث ابًؼلوابت ػىل روس َا، وسدذرضر أأنرث تفصض غلوابت ػىل اًعني.

ذعادًة حول اًؼامل وأأثصت سَحا ػىل ادلول اًعاػسة واًيامِة، ًىن ذ ك ال ًؼين أأن اًؼوملة اىهتت أأو ورمبا أأًضا حصاحؼت كوة ادلفع ٌَؼوملة الاك 

لِا ًالىهتاء.  يف ظًص

ىل تؼغ الأظوات الأوروتَة اًيت دصحت يف ال وهة الأذرية ثخحسث ترصاحة غن أأن اًـصب ًُس لكَ مذفلا جتاٍ مؼادا ة رمبا من املِم اال صارة ا 

 وتَني ٍصون يف الأزمة الأذرية ثسخة اتًوان "مضلكة أأمريهَة".اًعني، وأأن الأور

واحللِلة أأن ذ ك ًؼىس ذالفا حتت اًسعح تني أأغضاء اًيادي اًـصيب ثضبأن املوكف من حصب أأوهصاهَا، فَُس اًلك "ػىل كَة رخي واحس" 

 وأأنرث يف أأورواب رمبا أأنرث ذما ثرض جصوس َا. يف املوكف من روس َا وحتسًسا فامي خيط اًؼلوابت الاكذعادًة اًيت ثرض ابدلول اًـصتَة

يخشهص أأن أأمه مالمح اًؼوملة الاكذعادًة اكن هلي نثري من اًرشاكت اًىربى، الأوروتَة والأمريهَة مهنا خباظة ا ضافة ا ىل اًَاابهَة و  ا، ًو ؿرُي

ىل اًعني ًالس خفادة من كةل اًلكفة هدِجة اًؼٌل ة اًصدِعة وث هخاهجا ا  هخاج.وذما وضط اًخجارة املخؼوملة أأن ثكل معاهؼِا ومواكع ا  وفص مسذالت اال 

ىل مواظهنا الأظََة وتلِة الأسواق اًؼاملَة اًيت ثخِع فهيا تضائؼِا. هخاهجا من اًعني ا   اًرشاكت ثيلي ا 



مبا هيحط مٌحىن الاغامتد هؼم، ميىن أأن ٍىون ُياك ال ن وحتسًسا مٌش تسأأت أأزمة وابء هوروان كدي أأنرث من ػامني ثحاظؤ يف منو اًؼوملة. تي ر 

 املخحادل تني دول اًؼامل ومٌاظلَ الاكذعادًة ًفرتة، ًىن ُشا ال ًؼين أأن املؤرش ابجتاٍ كاع اًصمس اًحَاين.

خضرم وميىن ٌَميحىن أأن ًؼاود اًعؼود أأو ًظي ٌسري مس خلامي ًفرتة. وال صم أأن موخة اًصهود الاكذعادي احملمتةل يف اًؼامل وارثفاع مؼسالت اً 

 ثضلك ؿري مس حوق جسِم يف زايدة اًضـط ػىل مٌحىن ثعور اًؼوملة ثضلك ػام.

ال أأن لك ذ ك ال ًؼين أأن اًؼوملة اىهتت، أأو تسأأت مسار الاهنَار نٌل ًخعور اًحؼغ. فِياك اًىثري من اًخىورات اًيت ظاحدت اًؼوملة  ا 

 أأمصا يف ؿاًة اًعؼوتة.جتشرت يف اًيظام الاكذعادي واًس َايس اًؼاملي ثضلك أأظحح "ذَؼِا" مٌَ 

ي وميىن تخساظة وظف اًفرتة احلاًَة تبأهنا "صسة حا ة اًس َو ة يف اًؼامل" اًيت هؼُضِا مٌش مثاهًَِات اًلصن املايض، ورمبا اكهت تساًة ج  ضلك ظًو

 الأمس ًؼامل خسًس، تَ من لك ما س حق ويف ملسمة ما تَ: اًؼوملة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


