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 ملخص الدراسة

تعد و  , ة في دول العالميالسياسمتطورات الثقافية واالقتصادية و تعتبر العولمة حجر الزاوية ل       
ة عمى تصاعد االتجاه نحو ساعدت عوامل عدقد و  ,المصارف من أدوات تنفيذ ىذه التطورات

       نظم المعموماتالتطور اليائل في و  ي انتشار الشركات متعددة الجنسية,, تمثمت فالعولمة
المؤسسات المالية إلى االندماج و التكتالت اتجاه كثير من المصارف الدولية و االتصاالت , و و 

,  كذلك ظيور اطراف فاعمة عمى الساحة االقتصادية العالميةالضخمة لتمكينيا من المنافسة , و 
ضافة إلى , إ في دول العالمما نتج عنيا من تحرير تجارة الخدمات مثل منظمة التجارة العالمية و 

            تطبيق القواعد الرقابية لمنشاط المالي و المصرفي , و المتمثمة في تطبيق قرارات لجنة بازل .
ت بما فييا الخدمات و تطبيق اتفاقية تحرير تجارة الخدماظاىرة العولمة المالية  تطوركنتيجة لو 

ستبدأ المنافسة بين جميع الوحدات المصرفية عمى مستوى العالم , بما فييا المصارف  المصرفية
ميو فإن اشكالية الدراسة تتمخص في تحميل آثار العولمة المالية عمى المصارف الميبية و ع الميبية .

و قد خمصت الدراسة إلى أن لمعولمة  و مستقبل العمل المصرفي الميبي في ظل التحرير المالي
لمالية العديد من اآلثار اإليجابية منيا خروج المصارف عن نشاطيا التقميدي و تحوليا إلى ا

المصارف الشاممة األمر الذي يتيح ليا فرصة تنويع أنشطتيا االستثمارية , كذلك توجو المصارف 
ليبيا  , كذلك زيادة كفاءة السوق المالي في مما يدعم مراكزىا الماليةإلى تكوين اندماجات مصرفية 

في ظل انفتاح األسواق المالية عمى بعضيا البعض و قيام المصارف بدور فعال في عمميات 
كما اتضح أن لمعولمة المالية انعكاسات سمبية عمى المصارف الميبية و ذلك ألن  الوساطة المالية .

بين لمتكافئة تحرير التعامل في الخدمات المصرفية سيؤدي إلى خمق نوع من المنافسة غير ا
الوسائل المالية في األدوات و  التنوعية اضافة إلى أن التطور التقني و المحمالمصارف العالمية و 

ل األموال. لذلك فإن ييؤدي إلى ازدياد االتجاه نحو عمميات غسسوالمصرفية والتحرر من القيود 
االيجابية لمعولمة  ستفادة من اآلثارمدروسة لاللبة باتباع استراتيجية متكاممة و المصارف الميبية مطا

اممة في ىتمام بتنمية الموارد البشرية العذلك من خالل االات السمبية ليا و مواجية االنعكاسالمالية و 
و تبني مبادئ حوكمة الشركات بيدف بمستوى الخدمة المصرفية  المصارف الميبية بيدف االرتقاء

 تقميل المخاطر التي قد تتعرض ليا المصارف الميبية . 



 
 
 

 الفصل األول
 

 المدخل العام
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 المقدمة :    1 – 1 

مركزًا ىامًا  في النظم المالية واالقتصادية ألىمية الدور الذي يمعبو  ييحتل القطاع المصرف

 وات االستثمارية المختمفة . نفي توجيو المدخرات نحو الق

ات والمتمثمة في يعقد التسعين لي خالوكنتيجة لمتطورات التي شيدىا االقتصاد العالم  

لعالمية بيدف إزالة كافة العوائق أمام انحو العولمة االقتصادية وتحرير التجارة  تصاعد االتجاه

المصرفية الدولية تطورات عديدة تميزت بحدوث تقدم الساحة شيدت ، فقد والخدمات حركة السمع

في تقنية المعمومات واالتصاالت ، وتزايد االندماج بين المصارف العالمية ، واالتجاه إلى توحيد 

( ، المصرف الشامل  ستراتيجيـــــــة )وىو ما يعرف بااألعمال المصرفية والخدمات المالية  مختمف

التزام المصارف بالمعايير ، إضافة إلى مع نمو واتساع نطاق التعامل في أدوات المشتقات المالية 

   الدولية التي جاءت بيا منظمة التجارة العالمية .

رفية فــــي عصــــر العولمــــة الماليــــة عمــــدت العديــــد مــــن كبــــة لمتحــــوالت الماليــــة والمصــــوموا 

القيـود عمـى حركـة  المؤسسات المالية الناشئة إلى تبني تغييرات ىيكمية تيـدف فـي مجمميـا إلـى إزالـة

تبعــًا لــذلك تحولــت أســواق المــال العالميــة  . رؤوس األمــوال التــي تســعى الاتنــام الفــرص االســتثمارية

 ، وأصبحت رؤوس األموال أكثر تحررًا . جغرافيةلالفواصل ا اتعوقي ال ةإلى سوق واحد

تـؤدي إلـى  واالسـتثماريةوعمى الرام من إن إزالة الحـواجز التـي تعتـرض التـدفقات الماليـة  

اميـة بفاعميـة فـي بمـدان النمشاركة ال أمامشكل عائقًا ا قد تالمالية ، إال أني األسواقتعزيز الصمة بين 

معـدالت النمـو فييـا ، ممـا أدى والمـدخرات المحميـة وتبـاطؤ  بسبب تدني مستوى الدخل األسواقىذه 
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أزمات مالية واقتصادية أظيرت مدى ضعف األنظمة المالية في العديد من بمـدان العـالم إلى حدوث 

 .( 4،  0222دية ، الربع الثالث ، ) مصرف ليبيا المركزي ، النشرة االقتصا الثالث

مبية لمعولمـة الماليـة عمـى الجيـاز المصـرفي ىـي اآلثار الس أىممن  أنوعميو يمكن القول  

التــي انــدلعت فــي دول  األزمــة أوضــحتالمصــرفية فــي عــدد مــن دول العــالم ، فقــد  األزمــاتحــدوث 

م كيـــف تـــؤدي إجـــراءات العولمـــة الماليـــة والتحريـــر المصـــرفي دون  7997جنـــوب شـــرق اســـيا عـــام 

 .(  45،  0225، عبد الحميد) في الجياز المصرفي  أزماتضوابط إلى حدوث 

نطالقًا            من ىذه التطورات المتضمنة فرصًا وتحديات اتجيت العديد من الـدول إلـى تبنـي وا 

ـــى تطـــوير  ـــال أداءسياســـات تيـــدف فـــي مجمميـــا إل ة قطـــاع قطـــاع المصـــرفي مـــن خـــالل إعـــادة ىيكم

المصـارف  ، وتفعيـل دور ريعات والقـوانين المنظمـة ألعمـال ىـذه المصـارفالمصارف، وتطوير التش

وتطوير خدماتيا ، واالتجاه نحو الشمولية واالندماج لخمق كيانات مصرفية ضخمة تستطيع منافسـة 

 المصارف العالمية .

إلـى  ي مجموعـة مـن االصـالحات والتـي ىـدفتضمن ىذا السياق فقد شرعت ليبيا في تبن 

عادة توسيع قاعدة بـدأت  و المصـرفي ،لمـالي و القطاع ايا الييكمية في كافة القطاعات ومن الممكية وا 

وكـــذلك القــــانون  رقــــم بشــــزن مزاولـــة األنشــــطة االقتصــــادية  7990( لســــنة 9)بصـــدور القــــانون رقـــم 

( لســـنة 734بشــزن الشــركات المســـاىمة ، وقــرار المجنــة الشـــعبية العامــة رقــم ) 0224( لســنة 700)

فـــــي  ينالمســـــتثمر  بإنشـــــاء ســـــوق األوراق الماليـــــة لتشـــــجيع المنـــــاخ االســـــتثماري وتعزيـــــز ثقـــــة 0226

                 بشـــــــــزن المصـــــــــارف 0225( لســـــــــنة  7االقتصـــــــــاد الـــــــــوطني ، واخيـــــــــرًا صـــــــــدور القـــــــــانون رقـــــــــم ) 

( www.cbl.goy.ly ). 

ة وتطـوير القطـاع ا المركزي إستراتيجية إعادة ىيكمبناءًا عمى ذلك فقد اعتمد مصرف ليبي 

 وأكثـرة أكثـر تطـورًا بيئـ ن اجل خمـق المصرفي باالستعانة ببعض المؤسسات الدولية المتخصصة م
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بعضيا البعض ، وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعـة الدوليـة  تنافسية ، ودمج بعض المصارف مع

وتحسين محـافظ القـروض لـدى ىـذه المصـارف مـن خـالل اسـتقاللية القـرار االئتمـاني لتقميـل مخـاطر 

دخــال التقنيــة الحديثــة مــن خــالل تنفيــذ مشــروع نظــام المــدفوعات الــوطني والعمــل بنظــام  االئتمــان ، وا 

ـــة كوســـائل دفـــع لأال ـــط كافـــة المصـــار بطاقـــات االئتماني ـــة ورب ف اـــراض التجاريـــة والتحـــويالت المالي

دية ، الربـــع الثـــاني ، ) مصـــرف ليبيـــا المركـــزي ، النشـــرة االقتصـــاوفروعيـــا بمصـــرف ليبيـــا المركـــزي 

0227  ،9 ) . 

ـــوأخيـــرًا يمكننـــا القـــول إنـــو أصـــب  مـــن ال  ة عمـــى النظـــام المصـــرفي الميبـــي ضـــروريات الممح 

بمكوناتو المختمفـة البحـث عـن اآلليـات واالسـتراتيجيات واألسـس التـي يمكـن مـن خالليـا التعامـل مـع 

انعكاســات حيــث أن ىــذه اآلثــار تتــزرج  بــين  اآلثــار والتــي تخمقيــا أو ســتخمفيا ) العولمــة الماليــة ( ،

 .ميل من أعبائيا إلى أدنى حد ممكنة يجب تفادييا أو التقإيجابية يستوجب تعظيميا ، وأخرى سمبي

 

 مشكمة الدراسة :    2 – 1

تعتبر المصارف المسؤول األول عن توفير األدوات التمويمية الالزمة لتمويل كافة األنشطة        

االقتصادية ، و ذلك من خالل ما تقوم بو من تجميع لممدخرات و دفعيا إلى قنوات االستثمار 

 (. 0272،  33مختمفة في شكل قروض و تسييالت ائتمانية ) محمد ، ال

ـــو فـــإن التوجيـــات الجديـــدة التـــي يشـــيدى عـــادة ىيكمـــوعمي ة االقتصـــاد ا االقتصـــاد الميبـــي ، وا 

والتوجـــو نحـــو تشــــجيع المبـــادرة الفرديــــة ، تفـــرض عمــــى الجيـــاز المصــــرفي إيجـــاد اآلليــــات واألدوات 

تشــــجيع القطــــاع األىمــــي لالســــتثمار فــــي الشــــركات والوحــــدات التمويميــــة المناســــبة التــــي مــــن شــــزنيا 

 االقتصادية المعروضة لمتمميك ، وفي المساىمة في النشاط االقتصادي بشكل عام . 
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، الدولية ، والعمميات التي تؤدييـاكما أن التطورات التي تشيدىا األسواق المالية والمصرفية 

المصـرفي الميبـي أن يواكـب ىـذه التطـورات ، وأن وتطور أدوات التمويل الدولية تفرض عمى الجيـاز 

( ، حتـى  88،  7997يدخل تغيرات في نوع الخدمات التـي يقـدميا ويرفـع كفـاءة أدائـو ) األربـاح ، 

تتعــرض مصــارفنا المحميــة لممنافســة مــن قبــل المصــارف األجنبيــة خاصــة وان االنفتــاح التــدريجي  ال

يـــة قــد بـــدأ فعـــاًل بــدخول يالمصـــرف العربـــي األردنـــي لمقطــاع المصـــرفي الميبـــي أمــام المؤسســـات الدول

 ي شريكًا استراتيجيًا لمصرف الصحاري .  BNP Paribasشريكًا لمصرف الوحدة ي ، ي ومصرف 

عمــى مــا ســبق فــإن تطــوير الخــدمات المصــرفية أصــب  امــرأ ضــروريًا تحتمــو الظــروف بنــاء 

 المصرفية واالستثمارية الدولية .  المرحمية لالقتصاد الميبي ، والتطورات التي تشيدىا الساحة

والتـدابير التـي تيـدف إلـى إعـادة  االسـتراتيجيةوأخيرًا يمكن حصر مشكمة الدراسة فـي تحديـد 

تزىيل الجياز المصرفي ماديًا وبشريًا ليكون قادرًا عمى تقديم خدمة مصرفية تنافسية جنبًا إلـى جنـب 

 مع المؤسسات العالمية الوافدة . 

 

 ات السابقة : الدراس  3 – 1

لقـد اسـتحوذ موضـوع العولمـة الماليــة واثارىـا عمـى العمـل المصــرفي عمـى اىتمـام العديـد مــن 

البــــاحثين والدارســــين ، فظيــــرت العديــــد مــــن الدراســــات واألبحــــاث عمــــى المســــتوى العربــــي والمحمــــي 

 -نستعرض منيا اآلتي : 

( إلـى مجموعـة ة والتغيـرات االقتصـادية المعاصـرةتوصمت دراسـة بعنـوان ) المصـارف العربيـ (7

مــن التوصــيات التــي تيــدف إلــى تحســين واقــع المصــارف العربيــة والرفــع مــن كفــاءة أدائيــا ، 

الدوليـــة ، ومـــن ىـــذه التوصـــيات ، ضـــرورة اســـتحداث تشـــريعات مصـــرفية تواكـــب التطـــورات 

يا عمـــى أســـس عمميـــة وضـــرورة تطـــوير األســـواق الماليـــة العربيـــة القائمـــة والتوســـع فـــي إنشـــائ
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عـادة ىيكمـة وتنظـيم العمـل  حديثة ، وتشجيع المبادرة الفردية والتوجـو نحـو اليـات السـوق ، وا 

عمـى مواجيـة  قـادرة ج بشـكل يضـمن خمـق وحـدات مصـرفية كفـؤةالمصرفي العربي في الخار 

 .( 74 – 57،  7995) شامية ، التكتالت العالمية 

العالمية وانعكاساتيا عمى أعمال البنوك ( إلـى انـو كذلك توصمت دراسة بعنوان ) التطورات  (0

ة وســـائل جيـــة التطـــورات الحديثـــة مـــن خـــالل عـــديجـــب عمـــى المصـــارف أن تعمـــل عمـــى موا

أىميــا االتجــاه نحــو االنــدماج لتكــوين كيانــات كبيــرة قــادرة عمــى المنافســة ، مــع التنويــع فــي 

االبتكــارات الماليــة الحديثــة الخــدمات التــي تنتجيــا وتقــدميا لتخفــيض المخــاطرة والتعامــل مــع 

 –7،  0227شـراف والرقابـة ) حمـاد ، مع تعميق مبدأ استقاللية المصـرف المركـزي فـي اال

037 ). 

أشــــارت دراســــة ثالثــــة إلـــى متطمبــــات تطــــوير المصــــارف الجزائريـــة فــــي ظــــل العولمــــة  أيضـــا (3

بشــرية ، المــوارد ال تزىيــلالمؤسســي المالئــم ، والعمــل عمــى  االطــارأن بنــاء  مت إلــىوتوصــ

وتطـــوير منتجاتيـــا  االســـالميةوتطبيـــق تقنيـــة مصـــرفية حديثـــة مـــع رفـــع تنافســـية المصـــارف 

 (.36–7،  0224النيل ، )  المالية تعتبر أىم الوسائل الفعالة لمتزقمم مع تطورات العولمة

ة واالصــالح ( بتحميــل صــارف التجاريــة فــي ليبيــا بــين الخصخصــقامــت دراســة بعنــوان ) الم (4

ن العمل عمى تغييـر دارتيا وتوصمت إلى نتيجة مفادىا ألمصارف التجارية وا  تطور ىيكمية ا

نمط ممكية إدارة المصارف وأسموبيا ، أو إنشاء مصارف خاصة جديدة سواء كانت ممكيتيا 

كاممة أم بمشاركة مستثمرين أجانب ، مع تطوير وسائل االتصاالت المصرفية ، والرفع من 

ين بالمصــارف والعمــل عمــى إيجــاد بيئــة اقتصــادية وقانونيــة مســتوى التزىيــل والتــدريب لمعــامم

تساعد عمى الرفع من مسـتوى أداء العمـل المصـرفي وتحسـين كفـاءة أدائـو فـي تمويـل بـرامج 

 (. 473 – 393،  0224) عبدالسالم ،  يةالتنم
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يضًا أشارت مقالة تيدف إلى التعرف عمى واقع الجياز المصـرفي الميبـي فـي إطـار اتفاقيـة أ (5

إلــى أن المصــارف الميبيــة يــر تجــارة الخــدمات الماليــة ومعــايير العمــل المصــرفي الــدولي تحر 

تعــــاني مــــن قصــــور فــــي جــــودة الخــــدمات المصــــرفية المقدمــــة وضــــعف فــــي كفــــاءة وتزىيــــل 

العناصــر البشــرية ، وقصــور فــي نظــم الرقابــة وفــي درجــة الشــفافية والــتحكم المؤسســي ليــذه 

مصـــارف قـــد بـــدأت فـــي تحـــديث برامجيـــا لمواكبـــة المصـــارف ، وعمـــى الـــرام مـــن أن ىـــذه ال

لـى تبنـي بيًا ، والزالت مصارفنا في حاجة إالتطورات الدولية إال أن جيود التطوير بطيئة نس

،  0227اخـرون ، ) الـدرويش و اكبـة الحداثـة والتطـور أساليب عمل متطـورة لتمكنيـا مـن مو 

73 – 47 ) . 

نحــو  لمصــارف االســالمية إلــى أن االتجــاهعمــى اوأخيــرًا توصــمت دراســة حــول اثــار العولمــة  (6

يجاد سوق مالية  التوسع في األنشطة المصرفية واالستثمارية وتقديم أنشطة تمويمية مبتكرة وا 

إســالمية مــع مواكبــة المعــايير الدوليــة وتطــوير معــايير إســالمية إضــافية إلــى تبنــي المفيــوم 

أىـم االسـتراتيجيات التـي تمكـن  الحديث لمتسويق المصرفي وتنمية الموارد البشرية تعتبر من

 – 7،  0228اونة ، ) خصـ االنعكاسات السـمبية لمعولمـةالمصارف االسالمية من مواجية 

337 ). 

 

 فرضية الدراسة :   4 – 1

، وتحسين كفاءتيا ، بالشكل الـذي  يجية مالئمةالمصارف الميبية قادرة عمى تبني إسترات ىل

، و ذلـــك فـــي ظـــل التطـــورات المصـــرفية  أفضـــل الخـــدمات مكنيــا مـــن دخـــول عـــالم المنافســـة وتقـــديمي

 .  العالمية
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 أهمية الدراسة :    5 – 1

مــــن المكانــــة التــــي يحتميــــا النظــــام المصــــرفي والمــــالي فــــي  اأىميتيــــ تســــتمد ىــــذه الدراســــة          

اقتصاديات الدول ، ومـا يواجـو ىـذا القطـاع مـن تغييـرات وانعكاسـات فـي ضـوء التطـورات والمـؤثرات 

 لقوية التي أحدثتيا العولمة المالية . ا

وتتزايــد أىميــة ىــذا الموضــوع مــن كونــو يعــالج أحــدث القضــايا التــي تواجــو تحريــر األنظمــة 

ـــة بالبحـــث عـــن اآلليـــات  ـــا ، لـــذلك فيـــي مطالب ـــة ومنيـــا ليبي ـــدول النامي ـــة لمعظـــم ال المصـــرفية والمالي

لتـــي ســـتحدثيا عمميـــات تحريـــر تجـــارة واالســـتراتيجيات التـــي يمكـــن مـــن خالليـــا التعامـــل مـــع اآلثـــار ا

منظمـــة التجـــارة  ىخاصـــة وأن ليبيـــا عمـــى أعتـــاب االنضـــمام إلـــ ، الخـــدمات عمـــى النظـــام المصـــرفي

 لي الميبــي دورًا فــي تعبئــة وتخصــيصالعالميــة، لــذلك ســوف يمقــي عمــى كاىــل النظــام المصــرفي والمــا

عمــى الحفــاظ الوطنيــة ، و حــدود التــدفقات رؤوس األمــوال عبــر مــع مــن خــالل تعاممــو بكفــاءة المــوارد 

حويل تمك التطورات المعاصرة رؤوس األموال الوطنية في ظل انفتاح االقتصاد الوطني سعيًا منيا لت

 لى فرص حقيقية لمنمو والتطور . إ

 

 أهداف الدراسة :     6 – 1

 حصر أىداف الدراسة في اآلتي : يمكن  

صــرفي الميبــي ، لموقــوف عمــى أوجــو الضــعف دراســة التطــورات الييكميــة واالداريــة لمنظــام الم -7

 والقصور التي يعاني منيا .

 إبراز ماىية العولمة المالية وانعكاساتيا السمبية وااليجابية عمى النظام المصرفي الميبي . -0

إبراز االستراتيجيات التي يجب اتخاذىا لتطوير الخدمات المصرفية واالرتقاء بجودتيا ودعم  -3

 ف الميبية . القدرة التنافسية لممصار 
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 منهجية الدراسة :    7 – 1

تتبــع التطــورات مــن خــالل إتبــاع المــنيج االســتقرائي ، وذلــك  لقــد اقتضــت طبيعــة الدراســة 

التـي مــرت بيـا الصــناعة المصـرفية فــي ليبيــا عبـر مختمــف المراحـل ، وبيــان سـبل االرتقــاء بخــدماتيا 

 في ظل تطورات العولمة المالية . 

 

 سة : أقسام الدرا   8 – 1

 : وذلك عمى النحو التالي ، فصول وخاتمة تم تقسيم ىذه الدراسة إلى خمسة 

ىــذا الفصــل المقدمــة ، ودراســات ســابقة ، ومشــكمة وأىميــة الدراســة ، وىــدف تنــاول : ي الفصللا ال ا

 الدراسة ، والمنيجية المتبعة ، وتقسيمات الدراسة . 

، يبيالنظام المصرفي المات التاريخية التي مر بيا فيتناول عرضًا مختصرًا لمتطور الفصا الثاني أما 

يـتم فيـو التعريـف بالعولمـة   الفصلا الثالل ألىـم مؤشـرات أدائـو ،  تحميالثم عرض مكوناتو ، وأخيرًا 

يـتم ف الفصلا الرابل ًا الفـرص الناجمـة عنيـا ومخاطرىـا ، أمـا المالية ، وأسبابيا ، ومؤسسـاتيا ، وأخيـر 

ف تحدثيا العولمة المالية عمى النظام المصرفي مع تصور رؤية مستقبمية فيو دراسة اآلثار التي سو 

و الـذي يحتـوي عمـى النتـائج التـي  الخاتمـة الفصلا الالام لتطوير أداء المصـارف الميبيـة ، وأخيـرًا 

  توصمت إلييا الدراسة و التوصيات .



 

 

 الفصل الثاني

 واقع النظام المصرفي 

 في ليبيا

 



 11 

 

 

 
 مقدمة :     1 –2 

 

،احار اتورر  اس سرالاأ اتطر  الصتفر و ا لاتؤر   تعتبر المؤسسسر االمؤفر  الالم ةارل الأ

بتؤ الالمتنؤارلالقصتفر والاؤرالا رقلاتوروا المور  ضا لمتسرياقاالق تؤ نارلالمؤ تمدرلااؤعتؤرو ا مر ا

 الحتا طا تيرر ااوسررؤ مي  اؤثررلا رر اتؤ ل وىرر الم   ااررلاؤررالالم ول رروا  مرر اؤرر ل واو رر ةاول ماررلا  لتاررلات

قبررواا الا لمؤ ماررلاوؤرر ،ا مرر مفا ررلالالم  ررواؤررالاؤسررت ةاوول المؤسسسرر االمؤفرر ا ؤ ففرر تي ا و ب حيرر 

االالمني ضابعؤمالالمتنؤالا لمنؤ القصتف و ا لقاتؤ   ا.ؤنواؤالاو

ول تو صواشيوالموط عالمؤف   المماب ا و اتط  ا ،ابشةلااتللؤالالاا  اؤة ن توا وىول وا،ا ل 

اوالمتط  لاالقصتف والالمؤحمالا،ا لمتط  لاالمؤف  الالمع مؤالا.اؤ

لسرتع لضالمنظ  المؤفر   الممابر اؤرالا رقلاا لالاى لالمدفلاايوفاإم اتحمالا لصو  ماوا

ب إلضرر  لاإمر اتحمارلاأىرر المؤسشر لاالمترر ا   ا،المتطر  المتر  ا  اممؤفرر  فالممابارلا،اثر اىاةميرر المور

 تبر  اصرو تي ا مرر امألؤر للالمؤت حرلامرواي ا،ا  مرفاقاا  ارلا لسرت ولؤ تي تتعمر ابؤر ل والمؤفر  فالمت

ا،ا ؤح ة  المتط  لاالمؤف  الالمع مؤالا.ؤن  سلالمؤف  فالأانبالالم ل و 

ا

 لمحة تاريخية عن تطور المصارف في ليبيا:     2 –2
 

ا الالمتر اؤرر اامأل ضرر عالمسا سرا  ا رر امابار ابؤ لحرلات  ا اررلاؤتعروو اتبعر لمنظر  المؤفر اؤر  

ابي المبقوالبتول اؤالالمعيوالمعثؤ ن ا حت المعيوالمح ض ا.ا
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 اؤ اام انستع ضابلاا لالمتط  لاالمت  ا الاممنظ  المؤف   ا  امابا ا قلاتمفالمؤ لحلا

المؤ تمدلا:ا

باررر اؤنررر الموررر الالمت سرروا شررر ا،احاررر ا ؤرررواالإلول  المعثؤ نارررلاإمررر اا   رراالمؤفررر  فا ررر ام

،ا لمر  االمرعا ماروالمطر بوالمل ل ر اارلات رو المنشر طالقصتفر و المسر  وا نر لفتأساساؤسسسر ااؤ م

،اةؤرر اترر اا1901  رر اطرر لبمسا رر  اا1868 ةرر الاظيرر  امالمؤفرر فالمل ل رر ااا رر ابنلرر ل ا رر  ا

 لمثر ن ا ر ابنلر ل ا ر  اا1906لأ لا ر اطر لبمسا ر  اا،ا ر  االاتت حامالمبنفالمعثؤ ن اااب ت   هل 

اا.اا14ا–ا13،اا2005ما بوالمؤمفا،اا1907

ب  تتر حا ر عامروا ر اةرلاؤرالاا1907 ر ا ر  اتؤياوًلامقحرتقلالقاطر م اصر  امابنرفا  ؤر اااا

تبعرروامابنررفاا1913 رر عامرروا رر اطرر لبمسا رر  ااب  تترر حطرر لبمسا بنلرر ل ا،اةؤرر اصرر  امابنررفانرر ب م ااا

 اؤتدرر  اامررااىرر هالمؤفرر  فا مرر انطرر ط مارر ااا رر اؤوانررلاطرر لبمسا،ا صرروات اساشررما ااا امابنررفالا

 ررلا ا،امضررؤ الالقسررتاط الالقاطرر م اولمموطرر عالمتارر   ا لمل ل ررالأاررلصفررا االإلصرر لض ؤمارر اا

ا.ااا41،اا2006ف فامابا المؤ ةل ا،اماؤالمبقو

نتاارررلاوؤرررقافرررنو  اطررر لبمساممتررر  ا اا1935ةؤررر اتررر اتأسررراسافرررنو  اماباررر اممتررر  ا ا ررر  ا

ضالمل ل رر ا لمبنرر  اؤررالا ررقلا    رروا رر ا مرر الإلصرر لا فررنو  اب صررلاممترر  ا ا،ا صرروالصتفرر ا ؤمرروا

ا.ا98،اا1985ملأ ب حا،او  ةا ارر لتوا و نلا  ة قتوالمؤنتش  ا  ان لحررؤفا ل ا ررررط لبمسا بنل

.اوفربحااا1943 وعالنتي  المح عالمع مؤالالمث نالا و  لاص لاالمتح مفاإم امابا ا ر  ا

لمد نسرالا،ا صرواالإلول  وا رللالاة نرااتتبراوؤر ،ااط لبمسا ب صرلات ضرع الامررول  المعسرة الالقنامالارلا

االم  ال تتحا   االاموا  اط لبمسا بنل ل ا صواتؤتواا م امابنفاب  ةماللصتف المنش طالمؤف   ا

داابعضالمؤف  فالقاط مالاستأنبفقحالاإفول المنوواب منا بلا الالمسمط االمب اط نالا،اة مفال

 ا،ابنرفاساشرما ااا  مرفابؤ ارعالمتر ل اصالمتر اؤنحراامير ا مي ا ى امابنفا  ؤ ا،ابنفاانر ب مو ؤ
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االمفرررر و ا رررر ا211مااااؤررررالالإل ررررقالا صرررر ا3،السررررتن وًلاإمرررر المؤرررر و ا صرررر اماا22/5/1951بترررر  ا ا

درررسالمتررر  ا اتفررر احاممؤفررر فالمررر  اارررنظ الأ ؤررر لالمؤفررر  الا،اةؤررر اؤرررنحا ررر انا11/11/1950

ا.اا41،اا2006ف فامابا المؤ ةل ا،اماؤالمع ب 

ترررر اؤررررنحاترررر  اصامفرررر محالمشرررر ةلالمد نسررررالامالمؤفرررر فالمعورررر   اا1952/اا6/اا17 رررر ا

،ا  اتررر اؤرررنحاتررر  اصامةرررلاؤرررالاؤفررر فاؤفرررر لمت نسررر المالل ررر  ااا،ا  ررر اوةتررر ب اؤرررالا لاالمعررر

 لمؤفر فالمب اطر ن اممشرر  الأ سرطابؤلل مرلالأ ؤرر لالمؤفر  الا رر امابار ا،اةؤر ا  ررصاقحورً امةررلا

ا.اا41،ا2006ؤف فامابا المؤ ةل ا،اما لنت اوفاوؤ اة ا بنفاؤ  ا الاا اؤالابنف

مسرررنلاا30فرررو اصررر ن الالمبنرررفالمررر طن الممابررر ابؤ ارررعالموررر ن الا صررر اا26/4/1955بتررر  ا ا

،ا صرروا مررااإماررواا1957 بؤوانررلابنلرر ل ا رر اا1956 لمرر  ابررووا ؤمرروا سررؤاً ابطرر لبمسا رر اا1955

 رر ا المعؤمررلالم  صاررلا لمؤعوناررلالم حاررو المؤسررس ملا ررالاإفررولؤيرر  امانررلالمنورروالمماباررلا وفرربحالمسررمطلا

اشررؤلاو اا،ابحارر اق الاص فرر ًلا مرر ا ؤمارر االمؤفرر فالمرر طن ا وررطامابارر ا،اإقاوالاىرر لالمورر ن الاةرر

ت تابررر ااتتعمررر ابؤ لصبرررلالمؤفررر  فالمتا  ارررلا قاااب ىررر ا مررر القحتدررر ظاب وسرررؤ لاو ابرررأ انررر عاؤرررالا

االمف و ا211علامر قالا ص املقحتا ط ا،ا ب مفاظمااؤ لصبلا ؤما االمؤف  فالمتا  الا  ض

ملق بررر حا،اا1958الالمؤفررر  فامسنررررررررررررررلا،ا لمررر  الملررر ابؤ ارررعافرررو  اصررر ن اا1950 ررر انررر  ؤب ا

ااا.ا102،اا1985

ارنظ المعؤررلالمؤفر   المتارر   ا ر امابارر ا،او لاتشر اوامابرر اا1958ااعرواصر ن الالمؤفرر  فا

 اا نسرربلالمسررا ملا،ااررحتا طق للمتا  اررلا صروانظرر اىرر لالمورر ن الاسا سررلالق تؤرر الا  وسررؤ لالمؤفرر  فا

ةؤرر اؤررنحا لارر المؤ ماررلالمحرر ا رر اطمررعاإاررولعالحتا طرر ااإاب  اررلاؤعانررلا،اإقاوالاىرر لالمورر ن الاظررلا

برر انتااررلامملؤرر ضالمرر  ا رر اللا ررالاتندارر المسا سررلالمنوواررلاحسررعاؤتطمبرر اا ظرر  فالقصتفرر والمما
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لستشرر  اً اوةثرر اؤنررواالمرر طن الممابرر او  لًاافالمعواررواؤررالانف فرروا لموارر والمترر ااعمررااو  المبنررفلةتنرر

اا.ا103،اا1985تندا اً املق ب ح،ا

ا1955 ترررر اإملرررر  اصرررر ن ن اا1963اامسررررنلا4فررررو اصرررر ن الالمبنرررر فا صرررر اما5/2/1963 رررر ا

،ا حلابؤ ابوامابنفامابا ااا،اؤحلالمبنفالم طن المماب ا  احو صوا لمتللؤ توا،ا ةؤ اؤنحاا1958 

 مرر المؤفرر  فا  ضررواسا سررلالق تؤرر الا ؤ لصبررلاالإلشرر لفؤررالاوىؤيرر ابنررفامابارر افررقحا اا واررو ا

لالمد  رررو المول نرررلا لمؤوانررراأسرررع  تنداررر ى ا لقحتدررر ظاب قحتا طررر االمنووارررلا تحواررروالمحرررو والموفررر ةا

اا،ا ح فً اؤرالاا26،اا2005امؤمفا،ما بوالا سع اإ  و الم ف  وسع  المعؤ قاا سع الم ف ا

وطررر عالمؤفررر   ا ورررواحررر  لاإصنررر عالمؤفررر  فالأانبارررلا و  تيررر اإمررر ابنرررفاماباررر ااا مررر اتماارررعالمام

%ا،ا صررررواةرررر الالملرررر ضاؤررررالاسا سررررلاتمااررررعاا51لا ررررالاوررررااؤشرررر  ةلالممابارررراالا رررر ا وسررررؤ مي ابؤرررر اق

ا:ااا2،اا2004ما بوالمسق ا،اؤني الآلت االأىولفلمؤف  فاتحوا اؤاؤ  لاؤالا

انباررلاول ررلالمررربقوابرروًقاؤرررالالمتررر اتحوويرر المؤفررر  فالأالأ برر حلمؤح  ظررلا مرر اارررل اؤررالا -1

اتح امي امم   جا.ا

ماررأا نرروالمضرر    اوالاتةرر الالمسا سررلالمنوواررلاوةثرر ا ع ماررلا،اأالالمؤفرر  فالأانباررلاة نرراات -2

 لم   جا.ااؤ لةلى ا  إم القصت لضاؤالا

لةتس عالممابااالا ب  ا  اؤار لاإول  المؤفر  فا،اأالاؤمةارتي اأيمبارلا وسالمؤر لات ر مي ا -3

 ا الت   المو ل لاالمؤتعمولاب معؤلالمؤف   ا.لمؤش  ةلا 

ؤرررالابنرررفاماباررر ا  ؤسرررلاا  لسرررتؤ ااسا سرررلالمتماارررعاحتررر اوفررربحالموطررر عالمؤفررر   ا ررر اماباررر اؤة نررر

 ررر المؤ  رررلاؤرررالا وسرررؤ مي ا،ا و بعرررلاؤفررر  فاتا  ارررلاوانبارررلاا51ؤفررر  فاتا  ارررلااؤتمرررفالمماباررر الا

 مر ااشرؤلاةرلالمؤفر  فالمؤ ار و ا ر اا  ضااسا سلالمتمااعا،اؤؤ ااعلانش طابنرفامابار اؤحرو ولًا

المبقوا.ا
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متشر اع االمتر اوحروثاافو ااؤاؤ  لاؤرالالا اؤ احو اؤالاتلا لااسا سالا،ا،1969   ابعوااا

ا:ااا43،اا2006ماؤف فامابا المؤ ةل ا،ا  المنظ  المؤف   المماب اؤني االاتلاا لااا ى ا

شرررةلانبارررلابحاررر اتت ررر ااررروالمؤفررر  فالأا،ابتماارررعااؤا13/11/1969فرررو  اصررر ل ا ررر ا -1

،ا تةرر الاويمباررلاؤنيرر ا رر المؤ  ررلاا51لممابارر الا ررالاشرر ة ااؤسرر ىؤلاماباررلاقااوررلاؤرر ااؤمةرروا

او ض  اؤامسالإلول  اؤالالممابااالا.ا

فررو  اصرر ن الاتررأؤا المحفررصالأانباررلا رر المؤفرر  فالمتا  اررلا،ا ل  رر و اتنظاؤيرر ا تحوارروا -2

 ا.اا22/12/1970ؤس ىؤ االممابااالا اي ا  مفا  ا

ؤ اررعاىرر لالمورر ن الاوفرربحا وساؤرر لااؤارروالمؤفرر  فالمتا  اررلا رر امابارر اؤؤم ةررً اممابارراالاحة ؤررلا ب

ا ل  لوًلا،اةؤ ات اوؤقالمؤف  فالمتا  الالمس بولا  ا ؤسلاؤف  فا وطا.

 لم ررر صابتعررروالاوحةررر  اصررر ن الاا1971اامسرررنلاا63فرررو اصررر ن الا صررر اماا1971 ررر ا ررر  اا

ااإمرررر االاىرررر هالمتعررررواقااتلاارررر السرررر امبنررررفامابارررر الاضررررؤ،ا ؤررررا1963اامسررررنلاا4لمؤفرررر  فا صرررر اما

اااا ؤنحوافقحا ااوةث ا.امؤف فامابا المؤ ةل 

لم  اسرؤحامموطر عالم ر صابرأالاا1993اامسنلا1فو المو ن الا ص اما21/3/1993بت  ا اا

اسسسا اوا اؤف  فاتا  الا  فلا،اةؤ اسؤحابرو  لا ر  عامؤفر  فاوانبارلا،ا بنر  ا ماروا وروا

ؤةتررررعاتؤثاررررلامبنررررفالإلسررررة الالمؤسسسرررر االمؤفرررر  الالم  فررررلا،اةؤرررر اترررر ا ررررتحااتأسسرررراالمعواررررواؤررررال

،ا  مرر المرر ي اؤررالاوالاىرر لالمورر ن الاصررواؤررنحاؤفرر فامابارر افررقحا ااو سررواإقالنرروامرر ااسةرروالأ ونرر 

 مر اندرسالمفرقحا االمؤ  مرلااةسرمطلانووارلابرلاحر  ظ م اؤبووالستوقمالاؤف فامابا المؤ ةرل ا

 اتللاروااشااوالمؤب و  المد والا اتؤ الالمتش  ةا اا ا مفاب مت سوالمنورو لم للنلاةؤ اسؤحابتام لا 

اا.114،اا1997مالأ ب حا،اا ب  ااواو ا م القصتف والمماب المواالالمع  الم  ااضافاو
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 المؤفررر  الا المؤ مارررلافرررو اؤ لةبرررلاممتطررر  لاالمع مؤارررلا ررر اؤاررر لالمسا سرررلالق تؤ نارررلاااااااااااا

لمرر  اوةررواالق تؤرر الا  ابشررأالالمؤفرر  فا المنوررواا2005اامسررنلا1 ن الا صرر امصررا2005\1\12بترر  ا ا

ؤسر ىؤلا ااض ابتأساساؤف  فاب وساؤ لاوانب ا، م الستوقمالاؤف فامابا المؤ ةل ا اسؤحاوا

 ا رر اا.المؤفر  فالمؤحماررلا،ابدررتحا ر  عاو اؤة تررعاتؤثاررلامير اول ررلالمرربقو المؤفر  فالأانباررلا رر

لمؤفرر   اومررل المورر ن الالمؤرر ة  المؤفرر  فالمتا  اررلابتطبارر المؤعرر اا ااإطرر  اتعلاررلاسررقؤلالمايرر ل

ا.ا15،اا2006ف فامابا المؤ ةل ا،امؤا سبالالمو مالا الإل ف حالمؤ م لمؤح

ا

 مكونات النظام المصرفي الميبي :     3 –2
 

ا، اؤف  ً اتا  ار ًااتة الالمنظ  المؤف   ا  امابا اؤالاؤف فامابا المؤ ةل ا،ا  ؤسلا ش

ا.ا2010 ا مفاحت اني الا   او بعلاؤف  فاؤت ففلاا 

 مصرف ليبيا المركزي :       1 – 3 –2
 

 مرررر النرررروامااعتبرررر اؤفرررر فامابارررر اا2005ااؤررررالاصرررر ن الالمؤفرررر  فامسررررنلا1نفرررراالمؤرررر و ام

عتبر اوفر مواسرتوملا،اةؤر اتفالالق تب  الا لم ؤرلالمؤ مارلالمؤ ةل اؤسسسلاؤستوملا،اتتؤتواب مش لمؤ

صرررر ن الاما ابرررروا الاؤسررررتحولا مرررر اايرررر ااو رررر ةااابررررواقاارررر لالمحاررررلا مايرررر امم  رررر وؤرررر لًقا  فررررلا

ااا.اا83اا،ا1لالأ لا،المؤ و امررر،المب عالأ لا،المدفا2005لمؤف  فامسنلا

الاإول تررواممسا سررلالمنوواررلالمترر اانتيايرر ا،ا ةرر مفا السررتوقمالاؤفرر فامابارر المؤ ةررل او تعنرر

و الاترررو لاو اضرررل طاؤرررالالمايررر لالمتنداررر  اممو مرررلا،ا ىررر هاإول ترررواأ ؤ مررروالمدنارررلالما ؤارررلا،اترررت ا

لقسرتوقمالاقاتعنرر الندرر لوهابتندارر المسا سررلالمنوواررلاو نؤرر المتنسررا اؤرروالمايرر االأ رر ةا لاالمعقصررلا

ا.ا لالمسا س االقصتف والالمؤ تمدلب مسا س االمؤ مالا لمتا  الا يا ى ا،ا  فلا  اظلات لبطا تول
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 مرر اوالاا ررتصاؤفرر فاا2005اامسررنلا1 ؤسررلاؤررالالمورر ن الا صرر اممؤرر و الم صرروانفرراال اا

ا:االمؤ ةل ابأول الم ظ  فالمت مالامابا 

اإفول المنووالمماب ا،ا لمؤح  ظلا م الستو ل ها  المول لا لم   جا. -1

 إول  الحتا ط االمو ملاؤالالم ىعا لمنووالأانب ا.ا -2

 ؤملاول لامابا ا    اي .تنظا المسا سلالمنووالا،ا لإلش لفا م ا ؤما ااتح الالمع -3

تنظرررا المسا سرررلالق تؤ نارررلا لمؤفررر  الا،ا لإلشررر لفا مررر اتنداررر ى ا ررر اظرررلالمسا سرررلالمع ؤرررلا -4

 ممو ملا.ا

تحواررر اوىرررولفالمسا سرررلالقصتفررر والا ررر السرررتو ل المؤسرررت ةالمعررر  امألسرررع  ا سرررقؤلالمنظررر  ا -5

 لمؤف   ا.ا

 إول  المسا ملالمنووالا  القصتف والم طن ا.ا -6

 لمف فالأانب ا لإلش لفا ماوا.اتنظا اس  ا -7

مؤفرر فامابارر المؤ ةررل ا،اتورروا المؤشرر   ا رر المؤسرر  لالمؤتعموررلاب مسا سررلالقصتفرر والالمع ؤررلا -8

 .ا9،اا2006

 

 :   المصارف التجارية   2 – 3 –2
 

 ول رروالمؤفرر  فالمتا  اررلاساؤسسسرر اال تؤ ناررلايارر اؤت ففررلاتضررطمواوس سررً ابتمورر اتعررو ا

مروةالمطمرعاو ابعرواوارلاصفرا ا لمتع ؤرلابفردلاوس سرالا ر الق تؤر الاصفرا االأ  لوالمو بمرلاممسرحع

ا،اا2005ا رر ضال،ا،ا م ا،لمدرراملمؤفرر  فالاضررً اؤفرر  فالم ول ررواساالأاررلا.ا اطمرر ا مرر اىرر ه

اا.اا145
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ؤفررر  ً ا مررر النررروااسااعتبررر اا2005ااؤرررالاصررر ن الالمؤفررر  فامسرررنلا65 صررروانفررراالمؤررر و ام

 و ابوبر لالم ول روا ر احسر ب ااا  ارلا،اترو وا نروالمطمرعاو ا رر اؤعتراتا  ارً اةرلاشر ةلاتور  ابفر   

حسررر ب ااأارررلا،ا ؤرررنحالموررر  ضا لمتسرررياقاالق تؤ نارررلا ياررر ا مرررفاؤرررالالأ ؤررر لالمؤفررر  الا  ورررً ا

اامسرنلا1الاؤرالالمور ن الا صر املمسرتامألحة  المؤنف صا ماي ا ر المدور  المث نارلاؤرالالمؤر و الم  ؤسرلا ا

  اً ا   اوحة  اى لالمو ن الالمؤف فالمؤت فصالم  ااة الاي ضوا،ا قااعتب اؤف  ً اتاا2005

مررعاؤررالاو ارروالم  اسرر المتؤ اررلا ؤررنحالق تؤرر الاأنشررطلاؤحررو و ا قااةرر الاصبرر لالم ول ررواتحرراالمط

،اا65مدفرلالأ لا،المؤر و ام،المب عالمث ن ا،لا2005ماص ن الالمؤف  فامسنلانش ط توالأس سالاسا

ا.ااا85

،اا2010ؤفر  ً ا  مرفاحتر اني ارلا ر  اااا15امامتا  الا ر امابار  اض اصط عالمؤف  فال

ا.ااا   ً ا  ة ملاؤف  الاا758لاماتؤ  سانش طي اؤالا ق

اا تعةرررساااا امالم فررر  امالأفررر لالمؤفررر فالمتاررر   ا مررر ابنرررو ا تحتررر  اؤاللنارررلااااااااااا

لمؤاللنارلاحار ا ن  ارلاالمؤاللنالاطباعلالمؤ ةلالمؤ م اممؤف فا ر امحظرلالؤنارلاؤعانرلا،اةؤر اتحروو

المنش طالم  ااو  ابوالمؤف فاؤت  اً اتحوا اوصف الأ ب حا وس  ي ا.

و المؤ اررر ولاا ررر اؤاللنارررلالمؤفررر فالمتاررر   الأ اررروالمؤ تمدرررلا ااعةرررساا نرررعالأفررر لااااااااا

قست ولؤ االمؤف  فالمتا  الامؤ ل وى المؤت حلا اايوفاى لالقست ول اإم اتحوا اوصفر ا برحا،ا

ااؤةالاحف اوى الست ولؤ االمؤف  فالمتا  الا  المبن والمت مالا:ا 

 األرصدة النقدية :   .1

الم ول رواتحراالمطمرعامروةالمؤفر فالمؤ ةرل ا،نو  المؤف فا،ا اتشؤلالمنووالابفاااااااااااااا 

 ااحرتدظااى ا  طملاقاترو اوارلاو بر حاممؤفر فحاالمطمعاموةالمؤف  فالأ  ةا،ا الم ول وات ا
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مؤا بيرررلالقحتاررر ط الموررر ن ن المؤوررر  اؤرررالاصبرررلالمؤفررر فالمؤ ةرررل ا اطمبررر االماؤيررر  اابيررر ا ررر و 

ا.اا37،اا2007امالمي االا،ا تي الما  الا الملؤنالممسحعاؤالاحس ب

 األوراق المخصومة : .2

اؤثلاى لالمن عاؤالالأف لالمؤ تبلالمث نالاؤالاحا اتؤتعواب مسا ملا،ا اىر انر عاؤرالاااااا

لااسررا ملاؤ تدعررلا،احارر ااؤةررالاتح اميرر اإمرر انوواررلا رر اوسرر عالمت ظاررفاصفررا الأاررلا،ا 

 صرراا ابأصررلاايرروا اندوررلاؤؤةنررلا.ا اؤررالاوؤثمتيرر ا:او  نرر االم للنررلا،ا الأ  ل المحة ؤاررلا

لمؤ فررررر ؤلا،ا الموبررررر لالمؤفررررر   ا،اصفرررررا  الأارررررلا،ا الأ  ل المتا  ارررررلا المةؤباررررر قاا

،ا م ا  ولاالمؤتع ؤماال ن توا، ا م اسا سلاةلاؤف فا اإؤةات صفاحا اى لالمت ظافا ا

متررر ااتعررر ضاميررر اوفرررح عالموررر  ضا المؤ صرررفالمؤنتظررر اأفرررح عالم ول ررروا،ا المتومبررر اال

اا.173،اا172،اا2005 ا،ا  ضال،ا،المد مم

 القروض :  .3

تعواوةب ابن والأف لا اؤالاوةث اون لعالأف لا   ولا ا بح ا،ا اى ا ب   ا رالاااااااا

ضااؤنحي المؤف فاإم الموط   االقصتفر والالمؤ تمدرلابشر  طاتسياقاال تؤ نالاو اص  ا

ا.اا38،اا2007الامالمي االا،الآلنلاؤالاحا اسع المد  و ا اةؤالا ان  الاؤتب ا

ةؤ اتنوس المو  ضاإم اص  ضاؤضؤ نلاساى المت ااتوو المؤوت ضا اي ابضؤ الاش فر ا

 اؤضرررؤ نلاسا اصررر  ضاياررراو ا انرر ا رررالاط اوررروااسررتطاوالمؤفررر فاتحفرررالاحو صررواسا،ا

لاالمؤدت حلالمت اتوو ابو الاضؤ ن اا انالاو اش فرالا،ااوروؤي اى ا ب   ا الالق تؤ و ا

مؤوت ضا اوصلا    روالمؤف فابعواو لسلا ضوالمؤوت ضا  المس  ا المتأةواؤالاؤق ؤلال

اا.ا92،اا1998مالموماؤ ا،ااب متللؤ تواس
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 ىرر ااشررةلاؤرر ل وهالم لتاررلاااشررؤلاحورر  الملارر ا مرر المؤفرر فا،وؤرر ابنرروالم فرر  ا ااااااا

ة وسالمؤ لا لم   االاة م ول وابأن ل ي المؤ تمدلا  م احاؤير اتعتؤرواصرو  المؤفر فا مر ا

الإلص لضا ؤنحالق تؤ الا اض المبن والآلتالا:ا

 رأس المال :  -1

اؤثررررلا وسالمؤرررر لالمؤررررو  عاؤاؤرررر عالمؤبرررر محالمترررر اصرررر  ابررررو عي اوفررررح عالمؤفرررر فا

ا،ا انوس اإم ا:اا لمؤس ىؤاالا  اتة االا وسؤ مو

 اتةر الاؤررالاحور  المؤسر ىؤاالا لقحتا طر االمؤعمنرلابة  ررلارأس الماال األااااي :  (أ 

اوشة مي ا.ا

 اتةررر الاؤرررالالقحتا طررر ااياررر المؤعمنرررلا لحتا طررر ااإ ررر و اارأس الماااال الماااااند : (ب 

سررؤ مالالمؤتن  ررلالمتواررا ا ؤ ففرر االمرروا الالمؤشررة فا رر اتحفررامي ا لأو لاالم و

 اا.اا83،اا1998لموماؤ ا،اماا لمواالالمؤس نو

 االحتياطي :  -2

 ىالا ب   ا الاؤب محااو  المؤفر فاب سرتوط  ي اؤرالاو ب حرواةرلاسرنلا احرتدظابير ا ر ا

احس عا  صامتو ا احس عا وسالمؤ لا حؤ الالمؤ و االا،ا انوس اإم ا:ا

اتةررر الاب سرررتوط عانسررربلاؤعانرررلاؤرررالالأ بررر حالمسرررن الالمتررر اااالحتيااااطي القاااانوني : (أ 

 فا،ا امررل المؤفرر فابتة انرروابحةرر المورر ن الالمرر  اافررو هالمؤفرر فااحوويرر المؤفرر

المؤ ةل ،او ابحة الأ  لفا لمتو ماوالمؤف  الالمس  و ا.ا

 بررر   ا رررالالحتاررر ط ا ررر صااوررر  المؤفررر فاااالحتيااااطي النظاااامي ص الخاااا  ( : (ب 

 بتة انواؤالا قلالستوط عاال اؤالاو ب حوالمسن الابل ضاتو ا اؤ ةلهالمؤ م ا.ا
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اتحورر انتااررلالحتسرر عاصاؤررلالأبناررلا لأ لضرر المترر ااؤمةيرر ااي الخفااي :االحتياااط (ج 

لمؤف فا،ا ي اتسرالا ر اؤاللنارلابواؤرلالمشر ل ابانؤر اصاؤتير المحواوارلاتةر الاوةثر ا

مدرر م ا،ا رر ضال،ا،اماللمواؤترراالااشررةلالقحتارر ط الم درر ااؤررالا مررفا،ا لمدرر  ابرراال

 .اا167،اا2005

 

 الودائع :  -3

ؤفرر فالمتارر   اوىؤاررلاؤررالالمن حاررلالقصتفرر والا وةب ىرر ا ىرر اوةثرر ابنرر وا فرر  الم

ؤالاحا المحا ا،ا تنوس الم ول واؤالاحا اش صالمؤ وعاإم ا ول روالأ ر لوا لمؤشر    اا

  ول ررروالميا ررر االمحة ؤارررلا  ول ررروالمبنررر فا،اوؤررر اؤرررالاحاررر الأارررلالمررر  ات ضررروا اررروامررروةا

المؤف فالمتا   ا تنوس اإم ا:ا

:اتحتلالمال الأةب اؤالاؤ ل والمؤف  فااابات الجاريةالودائع الجارية أو الحاأ( 

لمتا  الا،ا ى ا ول واتحاالمطمعااؤةالاسحبي ابؤا والمطمعا   او امحظلا.ا قا

اتو ض المعؤالا  اؤو بلاإاول ي ا  ل واإض  لاإم ا مفا لالالمفة فالمؤسح بلا م ا

الالمفدو االقصتف والاى هالم ول وا  المؤف  فاؤوب ملاصب ًقا  ؤً اةأول اممو وا تس ا

لمح سالا،امالمؤاتؤواشأني ا  ا مفاشأالالمنو ولمؤ تمدلالمت ااا اي او  لوا ؤسسس اا

ا.ااا27،اا1995

ا

لمت اااؤعي اوفح بي امؤ لايلالمطر ل  ا:اتشةلان  ً اؤالالمؤو  لاااالودائع ألجلب( 

اعررلا،اةؤرر اونيرر او اقسررتثؤ  ى ا قاامتررل المؤفرر فابررو عي اإمرر ا رر الآلارر لالمؤحرروو امم و
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ؤرالااتو ا   وًلا م اف حبي ا  اشةلاسع ا   و ا،ا تشؤلالم ول واأالا ر امابار اةرق ا

ا.اا27،اا1995لمح سالا،ام والملؤنالا  ول والقو   الم ول

 

:ااحفررلاىرر لالمنرر عا مرر المد ل ررواةؤرر اىرر الأؤرر اب منسرربلامم ول رروامبااالا التااوفير ج( 

ب منسررربلامح ارررلالمؤفررر فاا واعرررلاوةثررر السرررتو ل لًاتررر  ا ااعتبررر اأارررلا،اإقاوالاحسررر عالم

ترر  ا ااررت المتارر   اب سررتثؤ  ى ا رر الأاررلالمرر  اارر لهاؤن سرربً امؤفرر محلا مررفاوالاؤبرر محالم

 .ااا86،اا1998لموماؤ ا،اام ضعي ا  و اأؤواط الا

 

 القروض  :  -4

تسررتطاواوالات لارروانوررصا رر المسررا ملالمؤطم بررلا اتماررأالمؤفرر  فامؤثررلاىرر لالمؤفررو ا نرروؤ ا

تحفلا م المو  ضاؤرالالمؤفر فالمؤ ةرل او اؤرالالمؤفر  فالمتا  ارلالأ ر ةاو اؤرالالمؤفر  فا

اا.ا86،ا1998لأانبالاؤو بلاو وا  ل وا م المو  ضالمت اتحفلا ماي املموماؤ ا،ا

 تؤثلاو لسلاابن واةلاؤالالأف لال الم ف  ا  اؤاللنالالمؤفر فالمتار   اوىؤارلاةبر ةا

و اإا لولتررروالمؤ تمدررررلالمول مارررلا لم   اارررلا لمةاداررررلالمتررر ااسرررت و ابيرررر اممتحمارررلالمؤررر م امؤع  ررررلاؤفررر 

المؤف فاؤ ل وها  القست ولؤ االمؤ تمدلا.ا

 

 :   المتخصصةالمصارف       3 – 3 –2
 

اؤارررواؤرررو  لااتلمؤفررر  فالمؤت ففرررلابأنيررر اتمرررفالمؤسسسررر االمؤ مارررلالمتررر اتوررر  اباتعررر ف

لم وسرؤ م امتنؤارلالمورو لاالإلنت اارلا ر اة  رلاصط  ر ااالموط   االمؤ تمدلا،ا ت اايي انحر المتةر اال

القصتف والم طن المفن   ا،ا لمل ل  ا،ا لمعو   ا.ا
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لمؤف فالمل ل  ا،ا ؤف فالقو ر  ا لقسرتثؤ  ااؤلالمؤف  فالمؤت ففلا  امابا  تش

المعو   ا،ا ؤف فالمتنؤالا،ا لمؤف فالم اد ا.ا

 ات تمررفا ررالالمؤفرر  فالمتا  اررلالمترر اتعتؤرروا ىرر هالمؤفرر  فاؤؤم ةررلاب مة ؤررلاممو مررل،ا ىرر

 مر المثورلا،ا  مرر القسرتد و اؤررالالمدر   الملؤنرر ابراالاح ةررلالإلارولعا لمسررحعاوةثر اؤؤرر ااتر   امررواي ا

  مؤفرر  فالمؤت ففررلاتعتؤرروا مرر ا وسررؤ مي ا،ا  مرر اؤ ت فررصاميرر اا،اؤررالاو فررو انوواررلاحواواررل

ااؤالالمو ملامتؤ الا ؤما تي ا.اا

 راعي : أواًل : المصرف الز 

ؤ سررررؤالااامتؤ اررررلاامالأاررررل،ا اورررر  ابتورررروا اصرررر  ضاصفررررا  اا1957ترررر اإنشرررر سها رررر اسررررنلاا

 لمؤعرررولاالمل ل ارررلا صررر  ضاط امرررلاالآلقامشررر ل االأارررللمؤح فرررالالمل ل ارررلا صررر  ضاؤت سرررطلا

فررقحالمؤرررلل عاالأاررل لمؤفررر فا  ل رروا رررالالمورر  ضالمل ل ارررلالمترر ااؤنحيررر اا قااتو ضرر إلنشررر  ا ل 

،اأنواب إلض  لاإم المو  االأ  ةؤالالمؤسسس االمؤت ففلااو ضلنسباً ا  ا ضوا مةنوااعتب ا

لمور  ضااوصسر طتؤ ارلااتؤثرلا ر اسرولوامملمبساطالم  ااحفلا ماواؤرالالم للنرلااحفرلا مر اؤر  وا

،اا1997ما بولمسرق ،ااتثؤ  ها ر اسرنولاالم للنرلالمع ؤرلالمؤستحولا،اب إلض  لاإم ااناروا  ل روالسر

اا.ا136

ا:ااا26،اا2007مالمي االا،الآلت المؤف فالمل ل  اإم اتحوا افا ايوا

  المؤا ماالالمحا لن ا لمنب ت ا  مفامتحوا القةتد  المر لت االإلنت االتحساالا   والموو لاا (1

اؤالاى هالمؤنتا اا.ا

ؤررررنحالمورررر  ضا لمتسررررياقاالق تؤ ناررررلا تورررروا الم رررروؤ االمؤفرررر  الاممؤررررلل  االا لماؤعارررر اا (2

 ة االمؤت ففلا  المؤا لالمل ل  ا،ابل ضاتط ا ى ا.المتع  نالا لمش ا
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نش  المش ة االمل ل الالمؤت ففلا لمؤس ىؤلا  اإ رولوا (3 لم بر  اتشااوالمح ةلالمتع  نالا ل 

 تووا الم وؤ ااإم الماي االمع ؤلا.اا  اى لالمؤا لاة مف

 ل ا ص اى اصواب متو اقا،ا صواة الا   اتحوا اوىول واتؤاالا و ا وسؤ ما متؤةاالالمؤف فاؤال

اؤما الاوان  .ا450.0لم  اؤةالالمؤف فاؤالالا و ا وسؤ مواإم اا31/12/2002اابت  ا ا105م

ممنش طالق تؤ ن اممؤف فا لنوااو  ابتووا اثقثلاون لعاؤالالمو  ضاى المو  ضا ب منسبلا

اا5لمؤ سرررؤالاماصفرررا  الأارررلااا،ا لموررر  ضالمؤت سرررطلالأارررلالمتررر اقتلاررروا تررر  السرررتحو صي ا رررالام

ا.ااسنلا15 ت  الستحو صي اإم اماتفلاسن لاا،اث المو  ضالمط املالأالا لمت 

 ثانيًا  : مصرف التنمية : 

نتاالاممظ  فالقاتؤ  الا لمسا سالا لقصتف والالمت اة ناا  امابا ا،ا م اات المتدةا ا  ا

بلنشر  اا1963نلااامسرا3إنش  اى لالمن عاؤالالمؤسسس االمؤت ففلاإقابعوافو  المو ن الا ص اما

لمفرررن  الابيررروفاتنؤارررلالمفرررن   االمؤحمارررلا لمع ؤرررلا رررالاط اررر اتوررروا الموررر  ضاؤسسسرررلالمتنؤارررلا

،ا1965 لمؤش   المدنالا،ا لمت اوملااا اؤ ابعوا حلاؤحمي امالمف فالمعو   المفن   ااا  ا   ا

ا:ااا26،اا2007مالمي االا،اافاى لالمؤف فا  الآلت وىول تتم صا

ؤسسسرر ااضررؤ الالمورر  ضا لمسررنولاالمفرر و  ا ررالا لمفررن  الا،ا اعو  اررلاتورروا المورر  ضالم -1

افن  الا  و  الا.ا

  ف الأ  ل المتا  الا لمؤ مالالمؤ تبطلاب مفن  لا.ا -2

 إفول الأسي ا لمسنولاامف محالمفن  لا لمعؤ لالا.ا -3

 تؤ الا تس ا الإلنت جالم طن ا.ا -4

 رر امابارر امموطر عالمفررن   ا،ا وررواترر ابؤ اررعاالمترر اؤنحتيرر ا طرلالمتنؤاررلالقصتفرر وال نظر ًلامألىؤاررلا

مترر اإنشرر  اؤفرر فالمتنؤاررلالمرر  ااشررؤلاضررؤالا ؤما ترروالمعؤمارر االا1981اامسررنلاا8لمورر ن الا صرر اما
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ةؤرر افررو اصرر ن الا  رر اا،ا رر المؤفرر فالمعورر   المفررن   المسرر ب اةرر الااورر  ابيرر الموسرر المفررن   

ا لقسررتثؤ  المعورر   ا.و رر  اتحرراالسرر اؤفرر فالقالإلسررة البلنشرر  اؤفرر فاؤسررتولامتؤ اررلاصطرر عا

ا:ااا126،اا1995لمح سالا،اامنؤالاإم اتحوا الأىولفالمت مالا ايوفاؤف فالمت

توررروا الموررر  ضاملررر ضاتؤ ارررلالقسرررتثؤ  لاالمقلؤرررلامؤشررر    االموط  ررر االإلنت اارررلا لاا -1

الماو ةالقصتف والا،ا  مفاضؤالاوىولفا  ططالمتح لا.ا

ممؤش    االإلنت االا،اؤوالمبح ا رالالمدر صالقسرتثؤ  الات  ا المؤس  و ا لمؤش   المدنالا -2

 المت اؤالاشأني المؤس ىؤلا  ات ساوالمو  و الإلنت االا تن اواؤف و المو لا.

 لم ب لاالأانبالامتؤ الالمؤش    االإلنت االاؤحماً ا.اا عا -3

مورر  ضامتؤ اررلا اترر م المؤفرر فابؤ اررعاصرر ن الالإلنشرر  ا لممرر ل حا،ا لمورر ل لاالمفرر و  ابشررأنواؤررنحال

اا. ؤما االمتط ا ا لمت سواممؤش    اا لمؤف نوالمو  ؤل

المت ااؤنحي المؤف فاحسعا ا لالستحو صي اإم اثقثلاون لعا:ا تنوس المو  ضا

ا قفاوان  ا.اا10.0ص  ضاصفا  ا ؤت سطلالأالاي مبً اتؤنحامأل  لوا قاتتا  لا -

ا قفاوان  .ا10.0أس الا تتا  لاص  ضاط املالأالا تؤنحاممتش  ةا االماؤ  الا ل -

 ثالثًا : مصرف االدخار واالاتثمار العقاري : 

عورر   ا رر المؤفرر فالمفررن   المعورر   المسرر ب ا،ا  مررفامتورروا المتأسررساماحررلاؤحررلالموسرر ا

لمتسياقاالمعو  الاؤالالالابن  المؤس ةالاممؤ لطناالا،ا ؤالالالاتعب لالمؤو  لاالمد والا  بطاؤنحا

لامألشرر  صالمطباعارراالاإقاإ لاة نررااميرر اؤررو  لااب مؤفرر فامحسرر بي او امحسرر عالمورر  ضالمعو  ارر

ا.ا98،اا1997ملأ ب حا،اااو ا  واؤالاوس ى او اؤؤالااع مي 

ا:ااا134،اا1995مالمح سالا،االمت مالالأىولف ايوفالمؤف فامتحوا ا

اتشااوالمؤ لطناالا م القو   اؤالالالات  ا المسةالالمؤن سعامي ا.ا -1



 11 

فول المسنولاا لمشي ولااؤنحالمو ا -2 لقستثؤ  الاة ساملامقصت لضاؤالااؤارواو ر لوا ضا،ا ل 

 لمشععا لستثؤ  ى ا  القص لضالمعو   ا.ا

 صب لالم ول واؤالالمؤتع ؤماالاؤوالمؤف فا  المنش طالمعو   ا.ا -3

ول  المؤشررررر    االمعو  ارررررلامحسررررر بواةبنررررر  المعؤررررر  لاالمسرررررةنالا لم وؤارررررلا تأاا ىررررر ا -4 تنداررررر ا ل 

 لفا  اوالالستثؤ  لاا و  الاؤوالماي االأ  ةا. لقشت ا

ؤنحير ا صواسر ى اؤسر ىؤلا ع مرلا ر اتؤ ارلالمؤشر    االقسرة نالا،احار ابمرحاحار المور  ضالمتر ا

ؤمارررر الاوانرررر  المترررر اتشررررؤلالمورررر  ضالمعو  اررررلا صرررر  ضالمؤشرررر  اوااا7403.3ما2010بني اررررلا رررر  ا

 اررلالمترر ااورر  المؤفرر فابتأاا ىرر اإمرر اايرر االمترر اتتضررؤالاإنشرر  المؤبرر ن المسررةنالا لإلولالإلنشرر  ال

ا  فلا   ؤلا.ا

ا

 :  مؤشرات أداء النظام المصرفي الميبي    4 –2
 

لممابر ابرو  احار  ا ر اتنؤارلالقصتفر والمر طن ا،ا صرواسر ى اىر لااضطموالمنظ  المؤفر   ا

لمع ؤرررلالمنظررر  اؤسررر ىؤلا ع مرررلاؤرررالا رررقلاؤرررنحالموررر  ضا لمتسرررياقاالق تؤ نارررلامأل ررر لوا لمشررر ة اا

  وً اإلط  اتشر اع اتر اتطر ا ها بشرةلاا لم  فلا،ا  احو واإؤة نا توالمؤ والا لمبش الالمؤت حلا،ا 

اؤحو وا قلاو بعلا و واؤالالملؤالا.ا

  اؤا لاتؤ الالموط  ر اا تعوالمؤف  فالمتا  الاوحواوى المؤسسس االمؤ مالالمت اتعؤلا

ؤف  فااعوالؤ ًلاض   اً امم ص فا م او اوالمضرعفالقصتف والا،ا ب مت م ا لالاتحمالا لصواى هالم

ااررر وا ماررر اا تط ا ىررر اؤ لةبرررلاممتطررر  لاا مررر المؤسرررت ااالالمؤحمررر ام لموفررر  المتررر اتعررر ن ااؤنيررر ا،ا ل 

ا لمو م ا.
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 مررر اسرررب ا رررلالالمتحمارررلاسررر فاا تةرررلا مررر او لسرررلاأىررر اؤسشررر لاانشررر طالمؤفررر  فابنررر  ًلا

لم ول والمؤف  الا،ا ة مفاصو  اى هالمؤفر  فا مر االمتا  الالممابالا،ا  مفاؤالا قلاو لسلاتط  

المت سوا  اؤنحالق تؤ الا.

ا

 مؤشر الودائع :     1 – 4 –2
تشررةلالم ول ررواؤرروا وسالمؤرر لا لقحتا طارر ااؤاؤرر عاؤفرر و الأؤرر للالمترر اتورر  المؤفرر  فا

محسررر ب االمتا  ارررلابت ظاديررر ا ررر المنشررر طاالقصتفررر و ا،ا تنوسررر الم ول رررواإمررر اثقثرررلاونررر لعاىررر ا:ال

ا.اول والقو   امحس ب االمت  ا ا  الما  الاماتحاالمطمعااا،الم ول واأالامالم ول والملؤنالااا

ا اطم اؤف فامابا المؤ ةل ا م الم ول وابأن ل ي الس امالم ف  القاول الااا.ا

مؤمةالاإم اإاؤ م المؤ ل وا،ا نسبلاحو  الالم ول واالمت م انسبلاإاؤ م اا1ا–ا2 ا ضحالماو لاما

ا.2010إم اا1990 قلالمدت  اؤالاإم اإاؤ م المؤ ل وا،ا  المؤف  فالمتا  الالممابالا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 (  1 – 2جدول رقم ص 

 الودائع إلى إجمالي الموارد  نابة إجمالي

 ونابة إجمالي  حقوق الممكية إلى إجمالي الموارد  في المصارف التجارية الميبية

 (  2010 – 1990خالل الفترة ص  

اؤما الاوان                                                                                                         

المسنل

اإاؤ م الم ف  
إاؤ م ا

اا1ملمؤ ل و

نسبلاإاؤ م ا

الم ول و/إاؤ م المؤ ل وا%

نسبلاإاؤ م احو  ا

المؤمةال/إاؤ م المؤ ل وا

ا% اإاؤ م الم ول و
إاؤ م احو  ا

المؤمةال

ا3.6ا38.2ا8702.4ا311.7ا3321.4ا1990

ا3.7ا49.7ا11071.3ا411.9ا5503.1ا1995

ا3.5ا46.5ا16066.3ا564.1ا7463.0ا2000

ا4.3ا56.6ا24348.5ا1047.1ا13782.5ا2005

ا5.8ا70.6ا78397.0ا4517.8ا55313.0ا2010

 اإاؤ م اص  ضااوضالقاتؤ  الا المعو  الامأل  لؤض   اإماواواؤ م المو  اى اؤاؤ عالأف لا  المؤاللنالاا:ااواؤ م المؤ ل و1م
صتف والا الإلنت االا الم وؤالا.لأنشطلالق  

.ا1117او لا ص اما2000لم بوالمث م اا40.اؤف فامابا المؤ ةل ،المنش  القصتف وال،اؤاموا1  لمؤف و :  
ا.ا1118م ص اااو لا2009لم بوالأ لاا49.اؤف فامابا المؤ ةل ،المنش  القصتف والا،اؤاموا2ا  
اا.1118او لا ص اما2010لم بوالم لبواا2ؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والا،اؤاموا.ا3

 

او المؤ ة   الماو ل اؤال الإلاتضح الم ف   اال اؤ ل و اؤال المةب ة المنسبل اتشةل لمؤف  فااول ال

ت ظاد االمؤف  فالمتا  الا،ااؤ م ا%اؤالاإ52.32نح ا  المؤت سطا  الا،احا اشةماالمتا

الم لتال المؤ ل و اشةما احاال المؤت سطا   اا   انسبتو اا4.18ؤ  ا وط ات ظاد % اإاؤ م  ااؤال

الالمؤف  فالمتا  الا،ا ى لااعن اوا ا مفاممسن لاالمؤ ت   الم ل و ا  الماو لالمؤف  فالمتا  ال

شةلا ول وا،اؤؤ ااتطمعاؤ ل   اا لتالالمؤت    امواي ا  لميا اؤواب مو الالأ م ا م المؤ ل واتعت
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ا انح الحتا ا ا القتا ه ا ة مف ا، ابي  المتنبس اافعع المت  المؤ و اال اسح ب ا امؤ لايل لمسا مل

اتحوت ظ الستثؤ  لا ا   الأؤ لل اى ه ا  اف ا  ابي  القحتد ظ اتة ماف االط  امابا اام وًل ؤف ف

ا.اا2،اا1998ل ا،المنش  القصتف والا،المؤ ة

ااالآلت ا:2ا–2 تباالالأ ص  الم ل و اب ماو لام ول واحسعان  ي ا،اوؤ اب ف صات ةابلالماا

 (  2 – 2جدول رقم ص 

 الميبية نمو وتطور الودائع في المصارف التجارية

 (  2010 – 1990خالل الفترة ص  

اؤما الاوان  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

المسنل

ا ول وات  ا املو   الاالؤنالا ول والأالمث بتلاراا ول واتحاالمطمع

اإاؤ م الم ول و
المواؤل

نسبلاؤالا

االإلاؤ م 

ا%

المواؤل
نسبلاؤالا

ا%الإلاؤ م 
المواؤل

نسبلاؤالا

ا%الإلاؤ م 

1990 2443.4 73.6 788.8 23.7 89.2 2.7 3321.4 

1995 3737.2 67.9 1551.6 28.2 214.3 3.9 5503.1 

2000 4745.4 63.8 2272.7 30.6 416 5.6 7434.1 

2005 9856.9 69.1 3735.4 26.2 671.3 4.7 14263.6 

 55313 1.3 743.1ا22.1 12231.8 76.5 42338.1 2010

ا
 و ا: لمؤف

ا.ا7او لا ص اما2000لم بوالمث م اا40.ؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والاا،اؤاموا1   
ا.8او لا ص اما2009لم بوالأ لاا49.اؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والا،اؤاموا2  
ا.8او لا ص اما2010لم بوالم لبواا2.اؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والا،اؤاموا3  
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 الودائع تحت الطمب :  (أ 

 ررر االررراانسرربتي شررةماالم ول ررواتحررراالمطمررعالمنسررربلالمةبرر ةاؤررالاإاؤررر م الم ول ررواإ ابم

ؤررر انسررربتواا ررر المؤت سرررطا%ا  مرررفا رررقلا تررر  المو لسرررلا،اةؤررر اشرررةما70.18المؤت سرررط

%اؤالاإاؤ م الم ول روا ر اا76.5ؤو بلاا1990%اؤالاإاؤ م الم ول وا  ا   ا73.6

،ا تعرر واىرر هالملارر و ا رر الم ول ررواتحرراالمطمررعاإمرر الارر و ا ول رروالمايرر ااا2010 رر  ا

لأىم ابسبعالمت سروا ر الإلندر  المعر  ا ؤرنحالمؤلاروا لمؤسسس االمع ؤلا  ول والموط عا

لمتو اررر اماؤفررر فاماباررر المؤ ةرررل ،اااررر المؤفررر  فالمؤت ففرررلؤرررالالموررر  ضا رررالاط ا

ا.ا2008،المث ن ا لم ؤس الالمسن  

 زمنية ( :  –الودائع ألجل  ص ثابتة  (ب 

%اؤالاإاؤ م الم ول روا رقلا تر  اا26.16ؤ انسبتوا  المؤت سطاشةماالم ول واأالا

%اا22.1 لن دضررااإمرر اا1990%ا رر اسررنلاا23.7 لسررلا،ا صررواشررةمااؤرر انسرربتوالمو

ا.اا2010  مفا  ا   ا

 ودائع التوفير ص االدخارية ( :  (ج 

%اؤرررالاإاؤررر م الم ول ررروا ررر اسرررنلاا2.7ؤررر انسررربتواا ررر المؤت سرررطاشرررةماا ول ررروالمتررر  ا 

%اؤالاإاؤ م الم ول واا3.64،ا ؤ انسبتواا2010%ا  اسنلاا1.3 ؤ انسبتواا1990

امفا قلا ت  المو لسلا.ا  

 ول رروالمترر  ا اإمرر اإاؤررر م ااررلا اوسررب عالقن درر ضا رر انسرربلاةررلاؤررالالم ول ررواأا تعررلةاااااااا

ا:الم ول واإم اوحوالأسب عالآلتال

  مفاأسب عاوانالا،احا ااسؤالاؤو  لتي اموةالمؤف  فالمتا  الااإاولع الالأ  لوا ل فاأواًل : 

نرر عاؤررالاونرر لعااالالمد ل رروا مرر الم ول ررواىرر إلسررقؤالاح ؤرراالم برر ا،ا ومشرر اعلالو رر لوالمؤاتؤرروابررأالال
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تدر ظالسرت ول ا سر  لالقو ر  المبول ارلامالقةتنر لاااة سراملامقحاب ،اؤؤ او وابر أ  لواممتحر لاإمر لم ا

 تللاروالمتسر عالمنورو ا ر  جاا،ام احو  ا ملا ر او  المتع ؤرلالمنورو بث  لتي ا،الأؤ الم  اووةاإ

اتا  الا،ا ب مفاوفبحاالمةثا اؤالاوؤ للالمؤاتؤواؤعطملا يا اؤ ظدلا.االمؤف  فالم

 ارر وا رر صالسررتثؤ  الاو رر ةاتحورر ا   رروًلاو ضررلاؤؤرر ااررو ها   رروالقو رر  امرروةالمؤفرر  فااثانيااًا :

ا.ا لمعو  لاا لمؤا ى لاا لمعؤقاالمتا  الاتؤثلا  المؤض  بلا  المسمو

مؤف   ا،احا اوالالمعؤلالمؤف   ا،ابشةلا   اوس سوالمثولا  الماي لالاؤست ةالن د ضاثالثًا :

لمثولا،ا والالمؤف  فالمتا  الاتستداواؤالالمد  الملؤن اباالاح ةلالإلاولعا لمسحعاو اوني اتستثؤ ا

ا.ااا46،اا2010ماؤحؤوا،اثولالمؤ و االا اي ا

ا

 هيكل االئتمان المصرفي :     2 – 4 –2

 ارلاام بروا لاالمتر اتور  ابير المؤفر  فالمتا اوفواب ق تؤ الالمؤف   المور  ضا لقسرتثؤ 

  ورً امتسياقاالمنووالا  امابار اتوسر ا.ا تاو الإلش   اإم اوالالمو  ضا لاا295،اا2004لمسق ا،ا

اأو لاالق تؤ الالمت مالا:

المسمفا لمسحعا م المؤةش فا.ا -1

 و  ل اتا  الاؤ ف ؤلا ؤتول ملا.ا -2

 ص  ضاو  ةا.ا -3

اااتط  المو  ضالمؤؤن حلاؤالاصبلالمؤف  فالمتا  الا نسبي اا3ا–ا2 تباالابا ن االماو لا ص اما

ا.ااا2010ا–ا1990،ا نسبلاإاؤ م المو  ضاإم اإاؤ م الم ول وا قلالمدت  اما

ا

ا
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 ( 3 – 2جدول ص 

 لى إجمالي الودائعابها ونابة القروض إتطور القروض المصرفية ون

 ( 2010 – 1990خالل الفترة ص 

ا مؤما الاوان  ب                  

المسنل

سحعا م افا اسم

المؤةش ف

ةؤبا قااؤ ف ؤلا ا

اؤتول مل
إاؤ م ااص  ضاو  ة

المو  ض

إاؤ م المو  ضا

إم اإاؤ م ا

ا%لم ول و المنسبل%المواؤلا%لمنسبلالمواؤلا%لمنسبلالمواؤل

1990 2484.8 98.0 31.7 1.3 16.8 0.7 2533.3 76.3 

1995 3469.1 96.7 72.9 2.0 45.8 1.3 3587.8 65.2 

2000 5571.3 99.8 11.9 0.2 0.8 0.0 5584 75.1 

2005 6162.1 99.9 4.1 0.1 0.4 0.0 6166.6 43.2 

ا23.6 13044.6 2.3 298.9 8.4 1102.2 89.3 11643.5ا2010

المؤف و ا:

ا.7او لا ص اما2000لم بوالمث م اا40.اؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والاا،اؤاموا1  

.ا8او لا ص اما2009لم بوالأ لاا49ؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والا،اؤامواا.2  

ا.ا8او لا ص اما2010لم بوالم لبواا2ؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والا،اؤامواا.3

ا

اااو قهااتضحالآلت ا:اا3ا–ا2ؤالالمبا ن االم ل و اب ماو لاما

ؤمار الاوانر  اااا2484.8ماا1990 فا ر ا ر  ابملااصاؤلالمسرمفا لمسرحعا مر المؤةشر -

ؤمارر الاوانرر  ااا  مررفابني اررلاا11643.5 صررواو رر اا رر الق تدرر عاإمرر اوالابملررااصاؤتيرر اما

%اؤررررالاا98.9،ا صررررواشررررةماالمسرررمفا لمسررررحعا مرررر المؤةشررر فاؤرررر انسرررربتواا2010 ررر  ا

إاؤ م المو  ضا قلا ت  المو لسلا،ا تعتب المسمفا لمسحعا م المؤةش فاوةثر او اروا

لمؤفر  فالمتا  ارلاؤ ل وىر ،ا ىر لااعر واإمر ال تدر عالمع  رواا ستثؤ  لاالمت ات ظرفا ايرلق
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اؤنيررر اإ اإالالمؤفررر فااحفرررلا مررر ا ؤ مرررلاب إلضرررر  لاإمررر المد  رررو ا لمتررر اتحسرررعا مرررر 

الم فاوالمؤسح ع.ا

ؤماررر الاوانرررر  ااا  مررررفابني اررررلا رررر  اا31.7اوالاصاؤرررلالمةؤبارررر قاالمؤ فرررر ؤلاصرررروابملرررراام -

  م المر ي اؤرالال تدر عاا2010ؤما الاوان  ااا  مفا  ا   اا1102.2،اؤو بلاما1990

 لسرلا،ا%اؤالاإاؤ م المور  ضا رقلا تر  الموا2.4صاؤتي اإقاوني ام اتشةلاإقاؤ انسبتوا

 ةثر  اؤشر ةموا ل تدر عاؤ ر ط ها،اإ اإالاا ى لااع وامؤحو والا  ل واى لالمن عاؤالالق تؤ ال

ؤ  ااةؤالا  ا   ص ااوسع  المد  و ا ى اي مبً اؤ المع  والم حاوامؤثلاى لالمن عاؤالالقستث

 اا املا.تة الاض

إالالمو  ضالأ  ةا،ا ى ايا اؤحو و ابشرةلا لضرحا ر اؤنشر  لاالمؤفر فالمؤ ةرل ا -

 مةنيرررر اي مبررررً اؤرررر اتشررررؤلا طرررر طالق تؤرررر الالمرررر  ااؤررررنحامأل رررر لوا لمورررر  ضالمؤت ففررررلا

ؤالاإاؤ م الق تؤ الا قلا%ا0.86ؤ انسبتوام اتشةلاإقاا المت ا لمو  ضالمؤف  الا،

 ا المؤ  ط  ا اي ا.ا ى لااع واق تد عانسبلا نفا.ا ت  المو لسل

 اؤرررررنحالموررررر  ضالق تؤ نارررررلامأل ررررر لوا مؤ تمرررررفالموط  ررررر ااؤرررررالاوىررررروالالإلشررررر   اإمررررر ا تارررررو ا

ارلا ر اؤعظؤير اؤرالالم ول روابؤ تمرفاون ل ير ا،ا  ماروا رلالالسرت ولؤ ااؤر ل والمؤفر  فالمؤتأت

 اىرر هالم ول رروا،ابؤعنرر اونررواةمؤرر ا اؤررنحالق تؤرر الاتتن سررعاط واررً اؤررواحاررصررو  المؤفرر  فا مرر

صرررررو  اااصبررررلالأ رررر لوا لم حررررولاالقصتفررررر والالمؤ تمدررررلا مرررر اإاررررولعاؤبررررر محاؤ ماررررلا،اةمؤرررر اللوو

ؤة نا االمؤف  فا م اتؤ الالأنشطلالقصتف والا لقاتؤ  الا ،اماؤف فامابا المؤ ةل ا ل 

ا.ا2006لمحة المؤسسس ا،ا



 11 

 اؤن حررلاؤررالاصبررلالمؤفرر  فالمتا  اررلاإمرراؤرر ااتعمرر ابت لارروالمورر  ضا لمتسررياقاالق تؤ ناررلالمؤ  ااا

ااونير اتطر  اا مر اا4ا–ا2ؤ تمفالموط   اا لأنشطلالقصتف والا اتضحاؤرالابا نر االمارو لاما

المنح المت م ا:

 قروض األنشطة االقتصادية :  -

ؤالامؤ تمفالموط   ااؤرالاوىر اتعتب المو  ضالمؤؤن حلامألي لضالإلنت االا لم وااا

%اؤرالا53.6لمو  ضالمت اؤنحتي المؤف  فالمتا  الا،ا صواشرةمااىر هالمور  ضاؤر انسربتوا

 .ااا2010ا–ا1990إاؤ م المو  ضا قلالمدت  اما

 القروض العقارية :  -

سرنلا،ا صرواشرةمااا60ا–ا25 تر  اسرولوى اؤر باالااامرلالأارلاتتر ل حا ى اص  ضاط ا

 رر اا%اؤررالاإاؤرر م المورر  ضالمؤؤن حررلا ررقلا ترر  المو لسررلا43.43ىرر هالمورر  ضاؤرر انسرربتوا

،ا  م الم ي اؤالاوالاى هالمو  ضاصرواسر ىؤاا ر اتحوار المتنؤارلالقاتؤ  ارلا،اإقاالمؤت سط

إني اتؤت لاب ن د ضا  ل وى ا ل تد عا نف المؤ  ط  ا اير ا،اإضر  لاإمر اوالاصار  المؤفر  فا

  ضاؤواطباعلاؤ ل وى ا.المتا  الابؤنحاى لالمن عاؤالالمو  ضااتع 

 الامف االجتماعية :  -

ا انسبتو اؤ  المسمفالقاتؤ  ال اا2.2شةما ا    اا1990%ا   ا   اا%ا28.9ؤو بل   

  ا،ا  م الم ي اؤالالمتط  المؤمح ظامي هالمو  ضا،اإقاوني ام اتشةلاإقاؤ انسبتواا2010

 الم  ااحواؤالا يبلام المسبعالموان قلا ت  المو لسلا،ا ى لااعل اإا%ا15.46لمؤت سطا

ا.اصت لضاؤالالمؤف  فالمتا  الابسبعالمد  و ا م اص  ضي قلأ  لوا  ال

ا

ا
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 امف النهر الصناعي : -

انسبتوا %اؤالالاؤ م المو  ضالمؤؤن حلاؤالاصبلا4.86شةمااص  ضالمني المفن   اؤ 

المؤف  فالمتا  الا قلا ت  المو لسل.

ا( 4 – 2جدول ص ا

 نية الممنوحة من المصارف التجارية القروض والتاهيالت االئتما

 لمختمف القطاعات واألنشطة االقتصادية

 ( 2010 – 1990خالل الفترة ص 

اؤما الاوان                    

المسنل

اص  ضالأنشطلالقصتف وال

امإنت االا  وؤالا
اص  ضالمني المفن   اسمفالاتؤ  الاص  ضا و  ال

اإاؤ م المو  ض

المنسبلا%المواؤلاالمنسبلا%المواؤلالمنسبلا%اللمواؤالمنسبلا%المواؤل

1990 1517.6 54.5 1125.5 40.4 62.5 2.2 81 2.9 2786.6 

1995 2462.7 57.5 1343.5 31.4 102.3 2.4 373.0 8.7 4281.5 

2000 2802.9 50.2 1468.9 26.3 939.2 16.8 373.0 6.7 5584.0 

2005 2701.6 43.8 1426.3 23.1 1665.7 27.0 373.0 6.1 6166.6 

 13044.6 رار 28.9 3770.6 9.1 1187.2 62.0 8086.8 2010

ا:و  مؤفل

ااااااا.11او لا ص اما2000لم بوالمث م اا40ؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والاا،اؤامواا.1ا                

.ا11و لا ص اماا2009لم بوالأ لاا49ؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والا،اؤامواا.2  

ا.11او لا ص اما2010لم بوالم لبواا2ؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والا،اؤامواا.3  
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  مرررر المرررر ي اؤررررالالمررررو  المةبارررر المرررر  امعبترررروالمؤفرررر  فالمتا  اررررلا رررر اتحوارررر المتنؤاررررلالقصتفرررر والا

 رقلاؤرنحالمور  ضا،اؤرالاهالقصتف و امة  رلاو ر لوالمؤاتؤرو لقاتؤ  الا لمؤس ىؤلا  اتحوا الم   

 لمتسررررياقاالق تؤ ناررررلامؤ تمررررفالموط  رررر اا لأنشررررطلالقصتفرررر والا لقاتؤ  اررررلا،اإقاونيرررر ات لارررروا

فرررع ب اا اؤررر ااتعمررر ابعرررو النتظررر  اسرررولوالموررر  ضالمتررر اؤنحررراامررربعضالأ ررر لوا بعرررضالمايررر اا

   اا  فرررلالمؤشررر اا،ا ةررر مفالموررر  ضالمتررر اؤنحررراابضرررؤ الالم للنرررلالمع ؤرررلا،الق تب  ارررلالمع ؤرررل

لواوؤررر للالمؤفررر  فاؤرررالاىررر ها لمشررر ة االمتررر اتررر الملحرررفا مايررر او اوؤايررر او اتفرررداتي او الالسرررت و

ا.اا16،اا2006ؤف فامابا المؤ ةل ا،المحة المؤسسس ا،امالماي ا

ا12577.0ما2010 صرروابمررحاؤاؤرر عالمرروا الالمؤتعثرر  اممؤفرر  فالمتا  اررلاحترر اني اررلا رر  ا

و اؤر ااؤمار الاوانر  اااا2300امااؤ م المروا الا،اؤو برلؤالاإ%اا15.8و اؤ انسبتواااؤما الاوان  

لن د ضاى هالمنسبلاإقاإني اؤ اتلللاو مر ا،ا ا م الم ي اؤالاا2004%ابني الا   اا35.3نسبتوا

ااالمت م ا:ا5ا–ا2،ا ى لاؤ اا ضحوالماو لاماو مالبةثا اؤالالمؤست ا االمؤطم بلا  وً اممؤع اا الم

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 ( 5 – 2جدول ص 

 الديون المتعثرة / إجمالي الديون اجمالي نابة

 ( 2010 – 2004خالل فترة ص 

اب مؤما الاوان  ا        

اإاؤ م الموا الالموا الالمؤتعث  المسنل
إاؤ م الموا الالمؤتعث  /اإاؤ م انسبلا

الموا الا%

ا35.3ا6510.3ا2300ا2004

ا31.7ا6166.6ا1955ا2005

ا26.1ا7067.2ا1845.9ا2006

ا24.1ا8191.3ا1970.2ا2007

ا19.2ا10544.9ا2023ا2008

ا16.9ا11812.7ا1991.3ا2009

ا15.8ا12577.0ا1991.3ا2010

ا.22،ااو لاا2010الم بوالمث ن ا،اؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والا،المؤفو ا:

           

ا:الاوىؤي   لؤم ا و اممؤف  فالمتا  الا  امابا اإالمؤتعث  اوا ال ا اواسبعانشأ الماااااااا

ؤحو واررلانطرر  المو لسررر االق تؤ ناررلالمتررر اتورر  ابيرر المؤفررر  فاتارر ها ؤق يررر اصبررلاؤرررنحي ا -1

سرر ل ا اؤرر ااتعمرر ابررلا ل المتحماررلالمؤرر م اأ ضرر  ي المؤ ماررلاو اإارر ل المؤورر بقااا،المورر ض

المش فالاؤعي اؤالا صااآل  ا،او اؤوةاؤ ل ؤلالمضؤ ن االمؤووؤلامواؤلالمو ضا.ا

  رو ا برطاح ةرلاا،ا  الموا  ابؤت بعلالمعؤالاصبلا وثن  ا بعواؤنحالمور ضاتب طسالمؤف  ف -2

لمحسرر عابوررو  المعؤاررلاممؤ ماررلاممحفرر لا مرر المورر ضا،ا ةرر مفا ررو الشررت لطاتورروا او لسرر اا

   و ا بطاصاؤلالمتسيالابو لس االماو ةالقصتف والا.اا،ااو ةالصتف وال
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لامعؤمارر ااؤررنحالمورر  ضا،اةتارر  لالمحررو واتندارر الممرر ل حا الإلارر ل لاالمؤنظؤرر ررو المتواررواب -3

 لمؤسؤ حابي امواؤلالمو ضا لستعؤ مواصبلالستةؤ لاب ص المؤستنولاالمؤطم بلا.ا

ترر ووالمؤفرر  فا رر المنظرر امطمبرر االمعؤررق ابشررأالالمحفرر لا مرر اتؤ اررلاإضرر   اقسررتؤ ل ا -4

نو  هاؤالاو اتعث ا.ا  لمؤش  عا ل 

 االمؤووؤلا  بطي اب فاوالمواالالمو   ا.اصملالموا  اب مؤ لاعلالمو  الامواؤلالمضؤ ن  -5

لمتلل المعؤالابت ظافالمتسيالا  المو ضالم  اؤنحاؤالاواموا،او اإ قسوانتاالاس  اا  و -6

 تف  وا  اإول  المؤش  عا.

صا  ابعضاى هالماي االم سؤالاابلمل  انش طالمعؤارلالمؤر  صاص ن نرً او اتفردالانشر طوا،ا -7

ؤثرلاحظر السرتا لواا،المعؤارلالالمتر اصرواترسث ا ر انشر طلاالم سرؤاو الت   ى ابعضالإلا ل 

 بعضالمسموا يا ى ا.اا

ا،ا ررو الت رر  اإارر ل لااسرر اعلاؤررالالمايرر االموضرر  الاحارر لايارر المؤمتررلؤاالابسررولواوارر ني  -8

و اؤرررالااوررروؤ الاؤسرررتنولااا،اسررر ل المؤتعمورررلابررر أ  ل المتا  ارررلاو اإاررر ل لاالمحارررلالإلول  

  ط لاو اؤسش لااو لس اااو ةالصتف والايا افرحاحلايا ا لصعالاةل ولواؤ لةلاؤ مالا

 ا.ا2007 ،اwww.cbl.gov.ly و  الاؤب محا اي امو اتثؤان اا

ا

ااونيرر اتطرر  اا6ا–ا2وؤرر ا ررالالسررتثؤ  لاالمؤفرر  فالمتا  اررلا،ا تبرراالالمبا نرر االمرر ل و اب ماررو لاما

ا م المنح المت م ا:ا

س ل اة ناا  اشةلا ؤملاو ا ول واموةاؤف  فاب م   جاؤ اا،اف لالأانبالشةماالأ -

ا10.4إقاونير التايرااإمر الق تدر عاإمر اوالابملرااا1990%ا  مفا  ا   اا4.1نسبتوا

ا.اا2010%اؤالاإاؤ م القستثؤ  لاا  ا   ا

http://www.cbl.gov.ly/
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ا19.6تللاواالم ول والملؤنالاموةاؤف فامابا المؤ ةل ابشرةلاؤمحر ظاشرةمااؤر انسربتوا -

،ا  مفانظ ًلامؤ اتحووواؤرالا   رواا2010%ا  ا   اا89.6،اؤو بلاا1990%ا  ا   ا

 ؤواؤ اتؤت لابواؤالاسا ملا وؤ الا.ا

  مررفاؤ نرً امقسررتثؤ  ا،اؤفررو ًلاؤأا2003شرةمااو  نرر االم للنرلالمع ؤررلاحترر اني ارلا رر  ا -

لمؤفر فاا ر او  ل احة ؤارلاارو ا   روًلاؤالارً انسرباً اممؤفر  فا،اةؤر اوالالًامة نوالسرتثؤ  ا

 لمؤ ةل ا م الستعولواإل  و ا ف اى هالأ  ل ا  او ا صاا.ا

بلفرول اشري ولااإارولعابؤعروقاا   رو اا2008ؤالا ر  ااص  اؤف فامابا المؤ ةل البتول ًا -

 .اا%اأني اوةث اسا ملا لصلاؤ  ط  ا2.25

ابا اة نرااسا سرلا م اؤ اسب ا لنوااؤةنن المو لاوالاسا سلالقستثؤ  لاالمؤف  الا  امابن  ًاااااااا

اب  ارلا ر المارل الآل ر اؤنير ا،احار اوالالمؤفر  فالمتا  ارلاة نرااتور  ا تحدظالا  اال اؤني ا،ا ل 

فرررلا  احتررر اابتؤ ارررلاؤشررر    ااؤعانرررلابرررو الاوالاتتررر حاميررر اوارررلا  فرررلامو لسرررلاارررو ةالمؤشررر  عاو 

  نرررااؤنيررر القصتفررر والا لمسا سررالالمتررر ااةرررلاىررر لا   ررواممظررر  فلقؤتنرر عا رررالاتوررروا المتؤ اررلا،ا ا

م ايا عاوو لاالمس  المبقو ،اإض  لاإم اطباعلالمتش اع االمؤنظؤلاممعؤلالمؤف   اؤالاايلا،ا ل 

،ا ا    الاامالمو  اشا لسعً امقستثؤ  ا اي اؤا قًاالمؤ مالاؤالاايلاو  ة،ا لمت اتعط المؤف  ف

ا.اا22،ا2007

ا

ا

ا

ا
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 ( 6 – 2جدول ص 

 ةتطور ااتثمارات المصارف التجارية الميبي

 ( 2010 – 1990خالل الفترة ص 

اؤما الاوان                    

المسنل
اوف لاوانبالاا

موةاؤف فا ول والؤنالا

امابا المؤ ةل 
ا ن االم للنلاو 

المؤاؤ ع

ا%المنسبلالمواؤلاا%لمنسبلاالمواؤلاا%لمنسبلاالمواؤلا

ا1884.7ا76.2ا1436.4ا19.7ا371.0ا4.1ا77.3ا1990

ا2978.3ا48.7ا1451.1ا45.7ا1360.0ا5.6ا167.2ا1995

ا3022.8ا46.1ا1392.5ا37.2ا1124.3ا16.7ا50.60ا2000

ا8439.6ا-ا-ا75.8ا6400.1ا24.2ا2039.5ا2005

ا34265.9ا-ا-ا89.6ا30686.0ا10.4ا3579.9ا2010

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:او ا لمؤف

ا.ا7او لا ص اما2000لم بوالمث م اا40ؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والاا،اؤامواا.1  
ا.8او لا ص اما2009لم بوالأ لاا49ؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والا،اؤامواا.2  ااا  
اا.8او لا ص اما2010لم لبوالم بواا2ؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والا،اؤامواا.3

 

 

 بشةلا   اناواوالالمؤف  فالمتا  ارلاتسرع اول ؤرً اممؤ للنرلابراالا  لؤرلالمسرا ملا   لؤرلاااااااااا

 ابت لاواؤ ل وى ا م الأف لاؤ اتو اى هالمؤف  فاتحفلا م او ب حي ا نوتحوا الأ ب حا،اأالا

امدلا.ات لمؤ

لمتررر اتت صرررفا نررروى ااؤرررق  المؤ مارررلا،ا ىررر المؤسشررر لالا لم  مارررواسرررات او لسرررلا تحمارررلالمسرررا ماااااا

او الالمؤ  ط  .الن د ضلمؤف  فالمتا  الا الالستثؤ  اوؤ لمي اضؤ نً امت  ا المسا ملامواي ا ا

ا
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 مؤشر الايولة :     3 – 4 –2

ا المؤف  ال المسا مل اؤوتتؤثل المؤف  فاؤال اتؤةال المت  الأف ل المتللؤ تي    ا م ا بمل ا صو تي  ،

ا،قحتا ط االمو ن نالا م الم ول وس ل اؤ ااتعم اؤني ابتمبالاطمب االمؤ و االاو القمتلل اب ا،لم    

يا اوالاؤ اايؤن اىن اى ا   ضا.اا295،اا2004 اليتن  ا  صاؤ لتالامقستثؤ  ام بوالمسق ا،او

اات   االمسا مل ال و.قحتا ط االمؤطم بلا م الم وؤالاوؤ للاموةالمؤف فابعوالم    اب  اى اؤ 

 .ا2010–ا1999 قلالمدت  اماااا1ماتط  ا   ضالمسا ملاا7–2 ضحالمبا ن االم ل و اب ماو لام ت

 ( 7 – 2جدول ص 

 لممصارف التجارية الميبيةفائض الايولة تطور 

 ( 2010 – 1990خالل الفترة ص 

اؤقااالالموان  لا              

المسنل
الأف لالمس  مل

اا1م

الم ول و

اا2م

القصت لض

اا3م

المؤاؤ ع

اا3+2م

انسبلالمسا مل

اا3+2/م1
ا ضوالمسا مل

ا0.12ا0.27ا4078.6ا757.2ا3321.4ا115.0ا1990

ا0.15ا0.40ا5883.4ا380.3ا5503.1ا2370.8ا1995

ا0.17ا0.32ا7611.1ا148.1ا7463.0ا2435.4ا2000

ا0.48ا0.63ا14322.8ا59.2ا14263.6ا9083.5ا2005

ا0.56ا0.81ا55442.4ا129.4ا55313.0ا44987.3ا2010

 و :ا لمؤف

ا.7او لا ص اما2000لم بوالمث م اا40ؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والاا،اؤامواا.1  
.ا8او لا ص اما2009لم بوالأ لاا49ؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والا،اؤامواا.2  
 .ا8او لا ص اما2010لم بوالم لبواا2ؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والا،اؤامواا.3

 

 نسبة السيولة =  ـــ

 

 السيولة القانونيةنسبة  –فائض السيولة = نسبة السيولة ( 1)

 األصول السائلة

 الودائع + االقتراض
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ااو رقهاوالانسربلا ر  ضالمسرا ملاترلولوابشرةلاؤمحر ظاا7ا–ا2ت ضحالمبا ن االم ل و ا ر المارو لاما

،ا اعررل اىرر لاا2010 القحتا طرر اا لم ول رروا رر  ا%اؤررالاإاؤرر ما56سررنلابعررواسررنلاإمرر اإالابملرراا

لق تدرر عاإمرر ا ررو اوسررب عامعررلاؤررالاوىؤيرر اؤحو واررلاؤارر قاات ظاررفاىرر هالأؤرر للا رر ايارر عالمبا ررلا

لقسررتثؤ  الالمؤن سرربلا،ا  ررو اترر   المضررؤ ن االمة  اررلالمترر اتشرراوالمؤفرر  فا مرر اؤررنحالمؤلاررواؤررالا

اسس االقصت لضالأ  ةا.الق تؤ الا،ا  و ا ا والمؤن  سلالمع وملاؤواؤسا

،اؤؤر ااعررللا نررلالم ضروالمؤر م اممؤفر ف  مر المر ي اؤرالاوالال تدر عاىرر هالمنسربلاىر اؤسشر ا مر اؤت

ؤالالقستو ل المؤر م ا،ا ب متر م اصو تروا مر اؤ لايرلالقمتللؤر االمط   رلا لمع وارلا،اإقالنرواؤرالاايرلا

سرتثؤ  الا،الأؤر ا اؤشر  اوالو  ةاؤسش ا م ا الاى هالمؤفر  فا رالات ااروا  ل ضري المؤ مارلا ر

ن دررر ضا  ل ررروالمؤفررر فاؤرررالالقسرررتثؤ  لاا تعطارررلاح ةرررلات ظارررفالأؤررر للا ررر المررر  اارررسو اإمررر ال

لأنشرررطلاو المؤاررر قاالمتررر اتعررر وا ماررروابررر م بحا،ا  مرررفاأالال تدررر عانسررربلالمسرررا ملاصرررواتدررر اا مررر ا

منسربلاممؤفر فاتسرا لالا ر المؤف فا  فً اةثار  ا ب متر م اتومرلاؤرالاو ب حروا،ا  أ بحارلا لمسرا ملاب 

ا.اا227،اا2008االامالم ف  نلا،التا ىاالاؤتض و

ا

 مؤشر المالءة المالية ص كفاية رأس المال ( :    4 – 4 –2

تع فاةد الا وسالمؤ لابأني اماصو  ا وساؤ لالمؤف فا مر اؤ لايرلاؤسرح ب االمؤر و االاا

 وسالمؤر لااىر المتر اتحرووا ر اني ارلا لمو ع ااممول ناالا  اح قاالإل س  او المتفردالااا.اةد ارلا

،اا2007،اامابرر و والاتتلمررعا مرر المؤشرر ةلالمؤ ماررلاالأؤرر اإمرر او اؤرروةاتسررتطاوالمؤسسسررلالمؤ ماررل

ا.اا132

ا ات اواو بعلاؤع اا اوس سالاموا ساةد الا وساؤ لالمؤف فا اى ا:

ا
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 نسبلا وسالمؤ لاإم الم ول وا: . أ

ؤي الستعؤ قاؤرالاصبرلالمؤفر  فالمؤ ةلارلا مر ااعتب اى لالمؤعا  اؤالاوشي المؤع اا ا اوصو

%ا10ؤعظ المؤف  فالمؤ ةلالاؤ انسربتوالمؤف  فالمت ات ضوام ص بتي ا،ا اصوال تؤواا

ةؤواررر ساؤق ررر امؤررروةاةدررر   ا وسالمؤررر لا.ا ااس رررر ا مررر اىررر لالمؤعاررر  ا رررو المتؤاارررلابرررراالا

ا الم ول رررولالأفررر لالمتررر ات ظرررفا ايرررلمؤفررر  فا  وررر امحاؤيررر ا،ا اإىؤ مررروامحاررر ا ان  اررر

اا.ا132،اا2002ماب و ا،ا ا    الا،او الاؤ  ط تي ا ا

 نسبلا وسالمؤ لاإم الأف لا: . ب

اأ ررر اىررر لالمؤعاررر  السرررت ولؤ االأؤررر للابعررراالالق تبررر  ا،ا امررر مفااؤتررر لابة نررروااررر بطا وسا

واتنشررأاؤررالات ظاررفالم ول رروا ايرر اصررلمؤرر لاب أفرر لالمترر ااؤررتصا وسالمؤرر لالم سرر   المترر ا

برررراالالأفرررر لاا.ا ااس رررر ا مرررر اىرررر لالمؤعارررر  ا ررررو المتؤااررررلا107،اا2008ملم فرررر  نلا،ا

اا.ا132،ا2007ماب و ا،ا ا    الا،الم ط  ا ايا الم ط  ا

انسبلا وسالمؤ لاإم الأف لالم ط  ا:اج.

اعتؤواى لالمؤعا  ا م الأف لالمت اتتضؤالالمؤ  ط ا ااستثن الأف لايار الم طر  ا.ا

المؤ رر ط امألفررر لالمؤ تمدرررلاممؤفررر فهابررراالاو ارررلا ااس رر ا مررر اىررر لالمؤعاررر  ا ررو اتؤاارررلا

اا.132،اا2007مب و ا،ا ا    الا،ا

انسبلالأف لاماؤب بلاحسعاو الاؤ  ط تي اااإم ا وسالمؤ لا:اد.

حسررعاو اررلاا–اعتؤررواىرر لالمؤعارر  ا مرر المتؤااررلابرراالالأفرر لالم طرر  ا،ا احررووامةررلاؤنيرر ا

 ااررت اؤورر وا ا وسالمؤرر لاىرر هاؤعرر ااؤوررول لاؤررالا وسالمؤرر لالمؤؤتمررفا،اثرر اتاؤرروا–ؤ  ط تيرر ا

ؤو  نتير ابر وسالمؤر لالمدعمر ا،ا اؤرالاىنر ااؤةرالالمت فرلاإمر اؤر اإ لاةر الا وسالمؤر لالمدعمر ا

ة  ارر اإلسررن واتمرررفالأنرر لعالمؤ تمدرررلاؤررالالأفررر لاو اىرر اوصرررلاؤررالالمؤبمرررحالمؤطمرر عامسرررقؤلا
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أفرررر لا رررر المؤفرررر فا اب مترررر م اااررررعالا وترررروا،ا اانبلرررر امحسرررر عاىرررر لالمؤعارررر  اتب اررررعال

ط تير ا،ا ا مرفاؤاؤ   ااؤتا نسلا،اث الستعؤ لانسعاؤ  الامةلاؤني ا،احسعاو ارلاؤ  

،اا2007مبرررر و ا،ا ا  رررر  الا،اا عالمؤفرررر   اةةررررل،او ا برررر  الموطررررتبعرررر ام برررر  المؤفرررر ف

اااا.ا132

 صرررواتللاررروالقىتؤررر  ابؤ ضررر عاةد ارررلا وسالمؤررر لا،ا ورررعاولؤرررلالمؤوا نارررلا لمتطررر  لاالمتررر اشررريوتي ا

،ااا1م1988 ر  اا ( I )لالمؤف  الا،ا صروا فرلاىر لالقىتؤر  ا   تروا ر اتو ار امانرلابر للالمفن  

و اا لمتررر او ابررراا مررر المؤفررر  فالقحتدررر ظابحرررواوونررر اؤرررالا وسالمؤررر لاؤو  نرررلابلاؤررر م الأفررر ل

ااامموقملا م اؤة نلالمؤ ةلالمؤ م اممؤف فا.ا%8ماولا البنسبلاقاتاا2ملأف لالم ط  ا

ااوالانسبلاةد الا وسالمؤ لاممؤف  فالمتا  الاا8ا–ا2لم ل و اب ماو لاماا ت ضحالمبا ن اا

  امابا اتتؤتوابؤق  اؤ مالاتد  المحوالأون المؤو  اؤالامانلاب للا،اؤؤر اارولا مر اؤت نرلا وسرؤ لا

لمؤفرر  فالمماباررلا،ا  مرر اصررو تي ا رر اؤ لايررلالمؤ رر ط ا،ا ىرر اؤرر ااعررللالسررتو ل المنظرر  المؤفرر   ا

اقستو ل المؤ م ابشةلا   ا.ابشةلا  صا ل

ا

ا

ا

ا

ا

ا

                                                 
اسات المحوا ا الالتد صالاب للا  المدفلالم لبواؤالالمبح .اااا1م
موةالمبنفالمؤ ةل ا،ا ف   الم ول واباالااوفواب أف لالم ط  ااؤاواوف لالمؤف فا،اؤط  حً اؤني ا،المنووا  المفنو  ا ااا2م

 .اا108،اا2008لمؤف  فا،ا او  ن االم لانلا لمسنولاالمت اتفو ى المو ملا،ا لمو  ضالمؤضؤ نلاؤالالمحة ؤل.امالم ف  نلا،ا
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 ( 8 – 2جدول ص 

 نابة كفاية رأس المال لممصارف التجارية الميبية 

 ( 2010 – 1990خالل الفترة ص 

اؤقااالالموان  لا              

ا%اةد الا وسالمؤ لالم ول وا وسالمؤ لا القحتا طا االمسنل

ا9.4ا3321.4ا311.7ا1990

ا7.5ا5503.1ا411.9ا1995

ا7.5ا7463.0ا564.1ا2000

ا7.6ا14263.6ا1047.1ا2005

ا8.2ا55313.0ا4517.8ا2010

و ا:ا لمؤف  
ا.1117او لا ص اما2000لم بوالمث م اا40.اؤف فامابا المؤ ةل ،المنش  القصتف وال،اؤاموا1  
.اا1118مااو لا ص ا2009لم بوالأ لاا49.اؤف فامابا المؤ ةل ،المنش  القصتف والا،اؤاموا2  
.ا1118او لا ص اما2010لم بوالم لبواا2ؤف فامابا المؤ ةل ا،المنش  القصتف والا،اؤاموا.ا3  
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 الخالصة :  5 –2
 

ة مفا ااالاممؤف  فالمتا  الالممابال،اتضحاؤالا قلاو لسلانؤ ا اتط  الم ول والمؤف  

تمفالموط   االقصتف والا  ان عالمو  ضالمؤؤن حلاؤالاصبلالموط عالمؤف   امؤ تحمالاحا ا ا

الم طن ا القصتف و ا لمظ  ف المو    المؤف    المنظ   اظل ا   اوالا  اناو القصتف وال لمتط  لا

المؤف  فالمتا  الا  امابا اتع ن اؤالالمؤش ةلالمت مالا:

و ا   ولاؤعظ اؤ ل والمؤف  فالمتا  الاؤ ظدلا  ابنوالمو  ضا المسمدا االم  اااأوال :

ابشة المؤف  ف ا  صا ا م  ال اب لؤق اتؤ ال ا   القصتف والاا اس ى  المتنؤال ؤش    ا

الموط عالمع  ا م المنشلقاتؤ  الا ا  طالقصت لض اممؤف  فالمتا  الا ا مفابسبعاساط  

ا. ض  ي اإم المت ااي االمؤب ش  اممؤف فالمؤ ةل ا ا

 ا و ا   مالا ا واة اةبا اؤالالموا الالمؤتعث  اموةالمؤف  فالمتا  الاؤؤ ااولا ماثانيا :

لمسا سلالق تؤ نالا لمت اتيوفاإم ا ضواوسسالق تؤ الا تحواوالمل ضا لآلا لا لموط   اا

لقصتف والالمت اات المتع ؤلاؤعي ا،ا ا ضواؤع اا الماول  الق تؤ نالاممعؤق ،ا تحواوالمحوا

ا.الأصف اممو  ضالمؤؤن حلاممعؤق اممحد ظا م احفلالمؤف فا  اس  الق تؤ ال

المؤف  فا الات ااواالثا :ثا ل تد عانسبلا   ضالمسا ملالأؤ الم  ااولا م ا الاى ه

ا  ل ضي المؤ مالا  اؤش  اوالستثؤ  الاؤ بحلا.ا



 

 

 الفصل الثالث

 تعريف العولمة المالية

 



 84 

 

 

 

 مقدمة :     1 –3 
 

لت اطههارقت  ههر يم اع  يههم ت ا  ههزت  ههلما ر ر  شهه د قتصادههلد قميههلم ع دههلت عيههد قما ههي  

زقمههم قمي ههاد عةههؤ  راههم رؤاس قل ههاقت ت اقمههد ا إمههؤ قت ههد لج قماةههع  هه   اههت  هه    أ ههاق قم ههلمع اقا

ز قم لم هم  هع  داةه  قمدام م ت  ها  هرعم ا ه امم قتادهلتت  ه   اهت قم رقاه قل اقتقم ةا اأ اق  

م إمه  م  يادهر عةهؤ قمهدات اقم اا هلت  هت     هات قميلمم إمهؤ  ها  اق هد  ت دات قميلمم ت ا ل ا 

 قميد د    قم  ظ لت قميلم  م اقمشرالت  ايدد  قمج   لت .

ت   اه   اقمهذ   ت أت اهها قميام هم قم لم هم ت أ  ت هذه قماطهارقت إمهؤ  ه لد  م هام جد هد

قا لع قل هاق   ع  اء اةك قماطارقت ا ع  اء ازق د قتعا لد قتصادلد  قم ا لدت ا ق ا يل ه إت 

  ض ااةمههم قم يههت اقتادههلتت اا ي هه رؤاس قل ههاقت ت اقماههع اي ههت عةههؤ ادمهه قميلم  ههم ت ا ق ايههلت

 م ا ي   قميام م .قماطارقت قماا اماج م ا   ث

ت   ل  ت قمجد ر   لمدرق م اقما ة تميد أد  ت قميام م قم لم م    قم ا اعلت قم يلدر  ا 

 اقماع هع  ا اع هذق قممدت    قم  ث .  ت  م ا  ل اددلئد ل اآثلرهل قت جل  م اقم ة  م

 

 مفهوم العولمة :     2 –3
 

قميام ههههم ا دههههطةع م هههها   ي ههههع قميههههلم ع أا قمههههدامع أا قماههههرا  ت اهههههع ارج هههههههههههههم مةاة ههههم 

(Globalization)   ههم اق ههههد   م ههل ع ت اده  قميههلمم    هه صر  ت أا ههع قمير هم قميلم  ههم يقت جة ز هم 

 .(155ت  2003
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اصههد ا ل  ههت ق رقء  ههات ا د ههد اير هه  دص هه  اشههل ت مةيام ههم تدههال  قاجلهههلت قم ههل ث   

  طها  عةهؤ ثلثهم  إت أ  قمادهات إمهؤ اير ه  شهل ت مةيام هم  تقل د اماج هم اقم مار   اص لعلا م 

 جاهرهل هع :  ع ة لت ااش  ع 

 : ااية   ل اشلر قم يةا لت    ث اد ع  شلعم مات قم لس .  قلامؤقمي ة م 

 قمي ة م قمثل  م : إزقمم قم داد     قمدات . 

ع دقم   ههههد ت م قمي ة ههههم قمثلمثههههم : ز ههههلد   يههههدتت قماشههههل ه  هههه   قمج لعههههلت اقم جا يههههلت اقم ؤ  ههههلت

 . (17ت  2005

جا لع هههم ادلدهههم قتصادهههلد م    هههل ت  م هههام قميام هههم اههه دق  قميةهههام قت أد  هههلتاصهههد ا لامهههت  

    هههل هههها   هههلأ   لتعا هههلرقت  قلدهههذا ة ة هههم مادههه  قما   هههرقت قم لدثهههم  هههع  جهههلتت  داةمهههم  ههها 

قميام هههم قتصادهههلد م اقماهههع  هههدأت ا هههرز عةهههؤ صلعهههد  قتصادهههلد قم هههر اصهههل ا  قم ههها  ا ر هههم قماجهههلر  

ت اقم هةا اقمدههد لت ع هر قميهلمم ت إ هل م إمهؤ ا ههدم دار   هاقتقلارؤاس  قل هرقدقمدام هم ت اق ايهلت 

 ههاا لت ت ا قميههاق    قم ههر   م ت اقدههال   قل ههيلرقمشههرالت  ايههدد  قمج  هه لت ت   هها ةم  ههرا  

  .( 152ت  2003م  ل ع ت  قميلمم  أ  لء قلجار      داة 

    ل  1997 ع قمدلدر  ع   ل د دا  قم يد قمدامع  ع اير ره آ ل  قتصادلد قميلماصد عر   

اا اع  يهل لت ل ز لد   جم دت     دات قميلمم  ا لئت    لم ا " ع ة م ازق د قتعا لد قتصادلد  ق

ع دقم   ههههد ت  م  هههل "قم هههةا اقمدههههد لت ع هههر قم ههههداد اقماهههد يلت قمرأ هههه لم م ا هههرعم ق اشههههلر قماا اماج

 . ( 18ت  2008

 ههع اير مههه عةههؤ   ههدأ قتعا ههلد قم ا ههلدت  هه   ز ا هه  قماق ههع أ  دهه دا  قم يههد قمههدامع  راهه 

 قمدات قمذ   يا ر قم  رك قل ل ع مة شلط قتصادلد  عةؤ ال م قم  اا لت. 
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م ع ة م د ج أ اق  قمدات قم داةمم  ع  ا  علم  م اق د   ع ج  ا      ل ا ير  ل قم يض 

ل م ت ا ع إطلر  ه  قم ر هم قتصادهلد م علم اقمايقم جلتت قماجلر م اقم لم م اقم  ل  م اقمثيل  م اقإل

ا هه طر  قمشههرالت  ايههدد  قمج  هه م ت اد ههاع قميههلمم ميههاي قم هها  قميلم  ههم اصاقعههد صل ا  ههم اق ههد  ت 

 ر   ي ع قت ايلت    قمرأ  لم م قميا  م إمؤ قمرأ  لم م قميهلؤ إم لء قم داد قميا  م ت ا اها  ل  يا 

 .(12ت 2005ت زغةات ممةيلرقت ( 

مهم  ت اقماجلر م اقم لم ملهر  عام م قل شطم قتصادلد م عةؤ ذمك  جد أ  ادلعد ظلًء ا    

مهههؤ قميلصهههلت م اقمشهههيا  ت اقا  هههل ق اهههدت آثلرههههل إايادهههر أ يلدههههل عةهههؤ قميلصهههلت  ههه   قمهههدات اقل ههه

قميلئ ههم  هه   قمههدات ا اقط   ههل  هه  ج ههم ت ا   ههل  هه   قم ههاقط    أ م هه م  ههع قمدامههم قماق ههد   هه  ج ههم 

 دري . أ

م ج اعهههم  هه  قمياق هههت قماههع  ا ههم   هههل قم ظههلم قميهههلم ع      ههل  اههلج أ  هههل ً  قميام ههم ايههر ا  

 قل ر اع(  إعل  قمرئ س  1973 – 1971ر اا  اادز م  ظلم   ق   لرقمجد د اقماع ااةدص  ع 

 ت معص قت ا ههلطع قمم ههدرق  هه    يهه ؤصاههًل اصهه  ا ا ههت قمههداتر إمههؤ ذههه   1971ا هها  قم ههل     

أ ههاق  قم ههلت ت اا  ههر  رقاههز قميههاي  اق ههد لجاقم شههلط قم ههلمع ت  قإل اههلجعإ ههل م إمههؤ عام ههم قم شههلط 

  .(24ت  2008م ددلا م ت  صادلد قميلم ع ا  ل لت قما   مت اا  ر ه ات قتقميلم  م 

    ل م قم ر ةم قمثلمثم     رق ت قمادا ت   ث اا ثت قم ر ةم قلامؤ  ع قماجلر   ا ل اير  

 ( . مدام م اقم ر ةم قمثل  م  ع قت د لج قم لمع ت اقمدامع ت اقم ر ةم قمثلمثم هع قميام مق

ههها قم  ههها قم ازق ههد مل هههاث لر قلج  هههع  ههذق قماير ههه  م ط يهههلا لماههلمع  هههإ  قم ؤشههر قمرئ  هههع مةيام ههم 

لاج قم  ةهع قم  لشر اقمذ   ي   يدتت   ا أ رع  اث ر     يدتت قم  ا  ع قماجهلر  قمدام هم اقم ه

  .( 22ت  2008قإلج لمع قميلم ع م ع دقم   د ت 
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 لد قم ا ههلدتر إمههؤ ع ة ههم اي  ههههه    ههدأ قتعا هه دههطةع قميام ههههههههم  شهه  أ ا ههري آدههرا   

Interdependence )  هه   قممههلعة    ههع قتصادههلد قميههلم ع ت    ههث اههزدقد   هه م قم شههلرام  ههع  )

قمدام م م هؤتء  ه    هث قم  هااي اقم جهم اقمهاز   هع  جهلتت  قما لدت قمدامع اقميلصلت قتصادلد م

 ايهههدد  أه  هههل : قم هههةا اقمدهههد لت ت اع لدهههر قإل اهههلج ت   هههل  اراههه  عة هههه ز هههلد  ع ة هههلت قما هههلدت 

جد ههد  مةيلصههلت  أشههالتً   قماجههلر  قمههدامع ماشههات   هه م هل ههم  هه  قم شههلط قتصادههلد  قماةههع امااهها  

  .( 16ت  2008قمدط   ت م  لد قميلم ع م قمدام م  ع قتصادقتصادلد

 هه  قم ل ههظ أ  هههذق قماير هه  مةيام ههم  رااههز عةههؤ أ  ههل ع ة ههم صلئ ههم عةههؤ   ههدأ قتعا ههلد 

أ  ايلظم قماشل ك     قلطرق  قم الجر  ت اا ات قميلمم إمؤ  ا  اق د  اقمادهات إمهؤ  ت قم ا لدت

 تم س  يط قمدات اقمااهالت قتصادهلد م   ط جد د مةاددص ااي  م قمي ت قمدامع ت اقمملعةا  ه ل

  ت  لمدرجم قلامؤ قمشرالت  ايدد  قمج   لت . 

ا هههات قميهههلمم إمهههؤ  ههها  اق هههد  اشهههاد    هههل اطههه   قم  ل  هههم ا ا ههها      هههل ههه   ير  هههل اه هههلك 

 م ههت قمثههار  ذمههك ا ت   ههل ً ؤ  هها  قمي ههت ارأس قم ههلت أ إمهه طلص ههل ت    ههث ا اههد  هه   هها  قم ههةا 

ت  2005 تمع دقم   د  قم يةا لا م ت اق دملض االم   قم يت ت اا ر ر قماجلر  قمدام مقماا اماج م ا 

18 ). 

  قميام م  لاج ات    قمثار  قماا اماج م اقم يةا لا هم اق دمهلض ااهلم   قا ا ع    هذق قماير   

 ت أ  قميام همأغةه  قماير مهل اؤاهدا قم يت اا ر ر قماجلر  قمدام م  هع ظهت قمجهلت اقماجهلر  قميلم  هم . 

 ثههت  ههع إزقمههم قم ههداد قتصادههلد م اقمية  ههم ت اق  هه ل  قمدامههم  هه  أدقء ااجة ههلت مظههلهر  قصادههلد م ا

قماث ههر  هه  اظلئم ههل ت ااههدا ت قإل اههلج ع ههر قم ههداد  هه  دههلت اشههج ا قت ههاث لر قلج  ههع قم  لشههر 

 اقماال ت     قل اق  قمرأ  لم م ت ااي    قم  لدتت قماجلر م .  
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 هه م قمرئ  هه م قماههع  ا ههم   ههل قم ظههلم قميام ههم ت ادههرج عهه  اا  ههل قماههم  إ ههه   ا  ههل قميههات  هه   م ا هه 

قتصادلد  قميلم ع قمجد د قمهذ   هدأ  اشهات  هع قمييهد قلد هر  ه  قميهر  قميشهر   اقميهلئم عةهؤ ازق هد 

 ها  ااي  ه  قمثهار   ميت قاملص لت ا ر ر قماجلر  قميلم  م اقما ات  م هلت قمدرجم قتعا لد قم ا لدت 

قماا اماج هم اقم يةا لا هم قماهع  امهت قميههلمم إمهؤ صر هم علم  هم  ا ل  ههم قلطهرق  ادامهع    هل قم ههداد 

قم  ل هههه م مةههههدات قميا  ههههم ت ا امهههه   ههههع إطلرهههههل قممههههلعةا  قمرئ  هههه ا   هههه  دات اااههههالت قصادههههلد م 

لط جد ههد   هه   اي هه م أ  هها  ظ ههلت دام ههم اشههرالت  ايد ههم قمج  هه لت عةههؤ صاقعههد قم ههةاك مدةهه  

اااا   أشالت جد د  مةيلصهلت قتصادهلد م قميلم  هم  ه   قلطهرق  قمرئ  ه م قم اا هم  ت قمي ت قمدامع

   ههههههههل  هههههههه   اقمههههههههذ   يا ههههههههر  ههههههههع هههههههههذه قم لمههههههههم قما ههههههههد  قتصادههههههههلد م قل ل هههههههه م  اههههههههت  ههههههههل ت مههههههههه

 .(21ت  2005ع دقم   د ت م( ا لص لت

عةهؤ   هدًأ قتعا هلد قم ا هلدت قمهذ    هد  إمهؤ  صلئ م أ ل ل ً م   دا جة لً     هذق قماير   أ  قميام 

أع هلت   ه ظم عهل ر مةيا  هلت ت   هل ت ا هؤد  إمهؤ دةه   ظهلم قم اهلجر   قلطرق ايلظم قمارق ط     

اقما ههها ي م اقم لم هههم  قإل الج هههم لت هههؤد  إمهههؤ عام هههم قتصادهههلد اظ هههار قميام هههم عةهههؤ ال هههم قم  هههاا 

 هع أ  قصادهلد   هيؤ إمهؤ    ي ت م عام م قم شراع قتصادلد  قمذا   ثت  اقماا اماج ماقإلدقر م 

دامههم ت مههذمك  ههإ  قم شههاةم  أ  قغا ههلم قممههرص اايظهه م قمياقئههد ت ا  ط هه  ذمههك عةههؤ أ   دههر   ههع

اهها ا   هه  قغا ههلم   هههع ا م ههم قمايل ههت  هها قميام ههم    ههثقم ي ي ههم قماههع ااقجههه ج  هها قم دههلر  ت 

 ج م قم ة  لت .ص اايظ م قمياقئد ا اققممر 
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 العولمة االقتصادية :       3 –3
 

اي ع ا رر قميلصلت قميلئ م     قمدات اقم  ل لت اقم ؤ  لت قميا  م اقتاملص لت قم  ظ م 

ق رزا ههل قماطههارقت قماا اماج ههم ت    ههث اي ههد ا ظ   ههل عةههؤ م ههل  د ههاع ل قماةيههلئع ميههاي جد ههد  ت 

 (. 6ت  2004م قم  ت ت اق د     ااي قميلمم   ا ةه اا د 

اصد قادذت قميام م قتصادلد م شات ا لر  ادلعد مة يل لت قم لم م قمدام م ت امل اث لر 

قم  لشههر  هه  دههلت قمشههرالت  ايههدد  قمج  هه لت اادههلعد قمثههار  قماا اماج ههم ااال ههت  ظههلم  قلج  ههع

 قميلم  م  ع  جلت قم ةا .   قل اق قتادلتت  لإل ل م إمؤ اال ت 

ااا ههدد قميام ههم قتصادههلد م  ههع  ههاع   ه ههل : قميام ههم قإل الج ههم أا عام ههم قإل اههلج اقماههع 

  ؤ  ههلت  لم ههماا يهه   هه  دههلت قمشههرالت  ايههدد  قمج  هه لت ت اقميام ههم قم لم ههم اقماههع ايههام عةههؤ 

اجهاد اقت اشهلر  هع قم ها  قميلم  هم ت ام هل قميهدر  عةهؤ ده لعم قممههرص قم هد م ت م هل قميهدر  عةهؤ 

اقمدات ت اذمك ل  ص لم أ  صادلد م ت ام ل    قميا  اقم ماذ    ث أد  ت أصاي    قم اا لت قت

 (. 26ت  2008ا ل ت  ميدهل  رص قم  ا اقمايدم م ددلا م ت ا ا ص اد عةؤ أ شطدامم  

 

 تعريف العولمة المالية :       4 –3
 

 هل   ه ؤ  لت ماهلح قم هلمع   هل م هلمع اقما هات إمهؤ هع قم لاج قل ل ع مي ة هلت قما ر هر ق"

اقرا لط قل اق  قم لم هم  لميهلمم قمدهلرجع  ه  دهلت إم هلء قمي هاد عةهؤ  راهم رؤاس  أدي إمؤ اال ت

قل اقت ا   ثم أدذت ااد   ع ر قم داد ماده   هع أ هاق  قم هلت قميلم  هم    هث أده  ت أ هاق  

  .(23ت  2005ع دقم   دت م ".س قم لت أاثر قرا لطًل ااال لً رأ
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ا يدههد  ههلما ر ر قم ههلمع إم ههلء قم ظههر عةههؤ قم يههل لت  ههع   ههل  رأس قم ههلت اقم  ههل لت 

 ثهههت  ت اقماهههع اشههه ت قم يهههل لت قم ايةيهههم   داةههه  أشهههالت رأس قم هههلت ت قم لم هههم م  هههزق  قم هههد اعلت

 قمههد ا  اقل هه م م أ هه م قم  ههل ظ قم لم ههم (  اقت ههاث لر قم  لشههر اقمييههلر  ت اقمثههراقت قمشددهه م ت

( اهرا ط اهذمك  إم هلء قمي هاد ةا ا هتصل ة هم   هل  رأس قم هلت مقم هلت م اعة ه  إ  ا ر ر   هل  رأس

 عةؤ  يل لت قم يد قلج  ع اقم اق ط قلدري قم را طم   ذه قم يل لت .

ت إت إ  ظهههلهر   د ثهههم قمي هههد   ههه  لً  قم لم هههم  ههه  أ  قمههه يض  يايهههد أ  قميام هههماعةهههؤ قمهههرغم 

ت  اطهههار ههههذق قم ظهههلم  هههرارًق  لماجهههلر   مع  ل هههظ أ  هههل ظهههلهر  رق يهههت ظهههلم قمرأ ههه لقم اا ههها ماهههلر   قم 

 .  ا  اؤ  ا  ل هذق اقمثار  قمد لع م اقم ر  قميلم  م قمثل  م

د هههم غ هههر أ  قم  ههه ر  قمطا ةهههم مةيام هههم قم لم هههم ت ايطةهههت   ههه   قلز هههلت قتصادهههلد م اقم ي

  قما ههلرقت قم لم ههم    ههل  هه   دات قممههلئض ادات ت ا ههل أ  ق  هه ل قميلم  ههم ت ااههذمك   هه   قم ههرا 

 ههها اهههلر   م هههم ت مههه س  ههلل ر قمجد هههد ت إ  ههل الر دهههه  اههزق   قميجههز اهههها أ ههلس ظهههلهر  قميام ههم قم ل

  .( 131ت  2010م قميزقا  ت د  س ت  قم ظلم قمرأ  لمع  م ه

أ هيلر  ا ما  اادز اقمهددات  هع عدهر ايهت ا ا ق ا لء عدر  ر ا لت  مع  طةا قم  ي  

قمدهههر  ت  هههدأت  ر ةهههم جد هههد  ا ل ههه م ت   هههث ددةهههت قصادهههلد لت قم ةهههدق  قمدههه لع م قم ايد هههم ت 

 يدتت قم طلمم  ا  يدتت قما هدم  هع (   ث قراميت  Stagflation ر ةم قمرااد قما د ع م 

اصهههت اق هههد ت ا هههل ظ هههرت عةهههؤ قمدهههي د قميهههلم ع  شهههاةم قممهههلئض قم هههلمع قميهههلم ع   ههه   قممهههاقئض 

   غلم  ههم دات قميههلمم ت قل ههر قمههذ  أدي إمههؤ قدههالت  ههاقز  ت اقلم ههل ع ههم ت اقممههلئض قم ل ههل ع قم مط

أجههاقء  هه  عههدم قت ههايرقر دقدة ههًل ادلرج ههًل ت اظ ههر   ههلخ  ههلغط م  ههلر قميام ههم قم لم ههم ت ا ههلدت 

دلدهم اأ  قممههلئض قم هدم اههل    هذر   ههداث أز هلت قصادههلد م ت  هع ظههت قمي هاد قم مرا ههم عةههؤ 
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لت رؤاس قل اقت اقماهع ال هت ا ه م  هع اه ز م  شهاةم ق ها يل  ههذق قممهلئض  ه  دهلت إعلصهم ا ر 

  .( 70 – 69ت 1999ت  م زاعل     قل اق  قم لم م قمدام م  رااه    

ت   ث ا  ت  ع قاجله ع ة لت قما ر ر قم لمع هذه قلجاقء اامدت عاق ت  لغطم ع ظت 

 هلمع اصل هت  ا ر هر صطلعلا هل قم لم هم ت قل هر قمهذ  د ها عجةهم  يظم دات قميلمم   ل م قت مالح قم

 .( 132ت  2010 ت قميزقا  م عام م قل اق  قم  ة م  يا  اعزز ارق ط ل  ا قميلمم قمدلرجع

أ ل  ع قمييد قمال ا    قمير  قميشر    يد ال ت ه لك طمر   اع م ا  ر   ع  جم قماد يلت 

 ت  ؤشر   هل    ه ل : قم لم م     قل اق  اا ع    دل

 اقم  دقت  قل  مقم يل لت ع ر قم داد  ع  جم  اطار -1

يههد قلج  ههع عةههؤ قمدههي د قميههلم ع مع دقم   ههد ت  ههع اههدقات قم  قماطههار قم لئههت قمههذ   ههدث -2

  .(24ت  2005

 

 خصائص العولمة المالية :       5 –3
 

 :  ددلئد ل ا   أه  ل قرا ط اطار قميام م قم لم م   ج اعم    قمظاقهر اقماع ا ثت

 سيادة آليات السوق والسعي الكتساب القدرة التنافسية : -1

   هز قميام ههم هها  هه لد  آم هلت قم هها  اقاا هل  قميههدرقت قما ل  ه م  هه   إ  أههم  ههل 

اثههار  قتادههلتت اقم يةا ههلت ت ااي  هه  اةههك دههلت قت ههاملد   هه  قماطههارقت قماا اماج ههم .

  صهت ااةمهم   ا هم ا    ه  جهاد  اقم  ها   هير ا ل  هع عةهؤ قميدرقت ما ي ه  أعةهؤ إ الج هم 

مهؤ صر هم ده  ر  اا  هم  ا  هر    هل   هط ظرا  ص ل  م ت ل  قميلمم ا هات إ أ   ام ذمك  ع

 اي  م قمي ت قمدامع م ام   ا علم  م قإل الج اعلم  م قل اق  . 
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 االعتماد عمى االقتصاد المتبادل : -2

قاملص هههلت ا ر هههر قماجهههلر  قميلم  هههم اازق هههد  ر هههم  لت  ههه  اطهههارقت عيهههد قما هههي   أدت

قمدام م  ا اجاد قمثار  قماا اماج م إمهؤ اي  ه  قتاجهله   ها قتعا هلد  قل اقتق ايلت رؤاس 

ا  طهها   م ههام قتعا ههلد قم ا ههلدت عةههؤ  ي ههؤ ايههلظم  (  Interdependence م قم ا ههلدت

ؤ دةه  علصهم  هع قاجهله    ه   اهت قماشل ك  ه   قلطهرق  قم اهلجر  ا هؤد  ههذق قماشهل ك إمه

ت  هإذق ال هت قما ي هم قتصادهلد م ا طها  عةهؤ       ج اعم اأدري    قم ةهدق  أا ةد اآدر 

ا لماههههلمع  اهههها  ق ههههده ل ال يههههًل اق دههههر  ا اعههههًل ت  ههههإ   ت اهههه ث ر أ ههههد قمطههههر    عةههههؤ ق دههههر

 اهها   ق دهر قتعا هلد قتصادهلد  قم ا هلدت ت  ي هع اجهاد اه ث ر  هه  اهت  ه  قمطهر    عةهؤ

اله ههل ال يههًل ا ا اعهههًل  ههع  مهههس قماصههت ت اصهههد  ههاج عههه  ز ههلد  درجهههم قتعا ههلد قتصادهههلد  

ع دقم   هههد ت  مه  هههلددهههلئص قم   هههز  مةيام هههم ظ هههار آثهههلر عد هههد  ميهههت أقمقم ا هههلدت ا  هههد 

 ( : 28ت  2008

 ز لد  ايرض قتصادلد لت قماط  م مةدد لت قتصادلد م . . أ

 ههة  م  هه   اههل   دههر  ههع  صادههلد م إ جل  ههم ال ههت أم ههرعم ق ايههلت قمدههد لت قت . ب

 قتصادلد قميلم ع .

ازق ههد أه  ههم قماجههلر  قمدام ههم ايل ههت هههلم  ههع قم  هها قتصادههلد   ههع قمههدات قم داةمههم  . ج

 اهذق  ا جم ازق د درجم قتعا لد قم ا لدت .  ت   ث أد  ت قمدلدرقت   رك قم  ا

اذمك  ا جم إلزقمم قمياقئه   ت ز لد  ا  ر  ز لد  درجم قما ل   م  ع قتصادلد قميلم ع . د

 قماد يلت قم ةي م اقم لم م . أ لم
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 تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات :  -3

  لت قميام م قم لم م ت اذمك ل  ل ا  طر عةؤ  أهمايا ر قمشرالت  ايدد  قمج   لت    

 أدهه  تلت قم ههةا اقمدههد لت ت اصههد قم  لشههر اثةثههع قماجههلر  قمدام ههم  ههع  جهه قلج  ههعثةههث قت ههاث لر 

قم دهات عة هه  اا  ه راا لدمه اااز يه اا ي ره   لإل الجاا ام  لتصادلد قميلم ع ت اذمك ما ا  ل 

اهها ام  ههع ق ههايرقر قم رقاههز قمدهه لع م ت ااهها ام  ههع  أ  ههلا ههل  قل ههاق   هها ادههامه إمههؤ  يههض  أا

 .( 49ت  2008ت  دلا مم د ل  ة أا قلز لتق ايلت رأس قم لت ت ا ع دة  

ااجههدر قإلشههلر  ق  ه ههلك قميد ههد  هه  قم ؤشههرقت قمدقمههم عةههؤ ايههلظم دار قمشههرالت قم ايههدد  

 :( 32ت  2008مع دقم   د ت قميلم  م ت    أه  ل  قم ا   ت اااا  قمج   لت  ع اشا

ا هها    قمج  ه لت ا هدهلايهددلت قمشهرالت  اهام  ه  دهميهلمم %       يهلت ق 80ع إ   اقم -1

 قمي  م قم  ل م قم امد     إ الج قم ةا علم  ًل .  1/5ت  1/4    قاح  ل  ار 

  مدي قمشهرالت قم ايهدد قم ااق ر  قلدات قم لئةم    قمذه  اقت ا لطلت قم يد م قمدام م ة ت  -2

ا هدت ههذق قم ؤشهر عةهؤ  يهدقر ا اهم ههذه ت   هاقمع  هيمع قت ا هلطع قمهدامع    هلقمج   لت 

 يد م قمدام م اقت ايرقر قم يد  قميلم ع . قمشرالت  ع قم  ل م قم 

  قمج  ههه لت   هههؤامم عههه    ههه م ا  هههر   ههه  قتااشهههل لت قماا اماج هههم  قماهههع إ  قمشهههرالت  ايهههدد -3

  رجا  يظ  ل مج اد قم  ث اقماطا ر قماع صل ت   ل هذه قمشرالت . 

 تزايد االتجاه نحو قيام التكتالت االقتصادية :  -4

اطار ع     ع ع ة لت قماال ت قتصادلد  قميلم ع اقم هلاج عه   ع  قم لم م اي ر قميام م

قتاجله   ا قتعا لد قتصادهلد  قم ا هلدت  ه   قلطهرق  قم اا هم ملصادهلد قميهلم ع  هاقء قمهدات أا 

 قم  ظ لت أا قمااالت قتصادلد م أا قمشرالت  ايدد  قمج   لت .
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ةؤ ص لم هذه قما لمملت ت ا   أههم قمياق هت اااجد عاق ت قصادلد م اأدري غ ر قصادلد م شجيت ع

قتصادههلد م ااصهها قتزدهههلر قتصادههلد   ا جههم قم  هها قتصادههلد  قم ههلاج  هه  ز ههلد   جههم قتصادههلد ت 

اقماددههص قإلصة  ههع  ههع قإل اههلج ت اا ههلدت قم يةا ههلت اقماا اماج ههل ت اجههذ  قت ههاث لرقت قمدلرج ههم 

 ثهههت  لل يهههلد قم  ل ههه م اصادهههلد م  اقتغ هههر ياق هههت  هههاق  قما  هههر  ت أ هههل عههه  قمقماهههع ا  هههث عههه  قل

   .( 55ت  2008ددلا مت  مايزز  اجاد قماج يلت قإلصة   م اقمي ار م اقل   م ت اقماع ا

ااجدر قإلشلر  إمؤ أ  اجاد قل  لط قمجد د  ماي  م قمي ت قمهدامع أعطهت قممردهم ماث هر  ه  قمهدات 

 قل  ههلط  ههث ا ههاج  ت ميام ههم  ههع قماث ههر  هه  قم  اجههلتت قع ظههقم ل  ههم تداههرق  قم هها  قميلم  ههم  هه

قمجد ههد  ماي هه م قمي ههت قمههدامع ماةههك قمههدات  لاا ههل   زق ههل ا ل  هه م  ههع دقئههر  اق ههيم  هه  قم ههةا  ههع 

 ميهلم عقمد لعلت قما ر لئ م اقتماارا  هم اقما  لا هم اهاهذق ازق هد قتاجهله   ها قماال هت قتصادهلد  ق

  .(53ت  2008ع د قم   د ت م

 المباشر :  األجنبيتزايد الحاجة إلى االستثمار  -5

 ي ههع قت ههاث لر قلج  ههع قم  لشههر اجههاد  شههلطلت ق ههاث لر م مةشههرالت دههلرج  ههداد دام ههل  

 ااههام إدقراههه  هه  ص ههت قمشههرام قلما هه  أهههم أ اقعههه شههرقء قلدههات اههل تت اقم  ههل ع  ي ةههم أج   ههم 

  .(50ت  2008ددلا م ت م

مة لم  هههم  قلج   هههم قل هههاقتقم  لشهههر  قم دهههدر قمرئ  هههع مهههرؤاس  قلج   هههملرقت قت هههاث  أدههه  تاصهههد 

اذمهههك   ههه   إزقمهههم قمي هههاد  تقميظ هههؤ  ههه  قمهههدات قم ل  هههم ت اازق هههدت  شهههات  ة هههاظ دهههلت اةهههك قمماهههر 

قم ل  هههههم ادات قمااةهههههم  قم يد هههههم قم مرا هههههم عةهههههؤ قم هههههد اعلت قمدلرج هههههم قمجلر هههههم ت  ههههه  ص هههههت قمهههههدات

إمهههؤ ا هههلرع  يهههدت   ههها قماجهههلر   أدي  هههل  ت لت  ههه  قميهههر  قم ل هههع هههقئهههت قمث ل   ت   هههذ أا قتشهههارقا م

مؤ ا  ع قمدات قمرأ  لم م قم ايد م د لع ًل   هذ أاقئهت قم  لشر ت إ ل م إ قلج  عقمدام م اقت اث لر 

قميد هههد  ههه  قمهههدات قم ل  هههم ادات قمااةهههم  قمددددهههم ت اا  هههعلت  ههه  قميهههر  قم ل هههع م  هههدأ  ههقمث ل   
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رقا م  ل يًل م ذق قم  دأ ا ت  ه ط قمهدات قمرأ ه لم م اقم ؤ  هلت قمدام هم ت   هل  هلهم  هع  هاع قتشا

ددهههلا م ت  م ت شهههرقء قم ؤ  هههلت قم يرا هههم مة  ههها جهههلتت جد هههد  مل هههاث لر قلج  هههع  ههه  دهههل

  .( 58ت  2008

اث لر ا هه  قمجههد ر  لمههذار أ  قمشههرالت  ايههدد  قمج  هه لت ههههع قماههع    هها  هه  دلم ههل  يظههم قت ههه

قلج  ع  ع قميلمم ت ا ظرًق ل  قمادط ط قت ارقا جع قمذ  اا  له هذه قمشرالت   طا  عةؤ اي  ه  

أ  ههلط جد ههد  مةاددههص ااي هه م قمي ههت قمههدامع  ههاقء عةههؤ   ههااي قمدهه لعم أا   ههااي جههزء  يهه   

ئص  هه  أهههم ددههل  هه  قم ههةيم ت  ههإ  ذمههك  ي هه    ههدأ قتعا ههلد قتصادههلد  قم ا ههلدت ت اقمههذ  ههها

 (.58ت  2008قم لم م مع دقم   د ت قميام م 

 

 العولمة المالية :  أسباب      6 –3
 

ل رت  ج اعم    قمياق ت قم ل م قماع أدت إمؤ ا لرع اا ر  قميام م قم لم م ت اههذه ميد ا 

 قمياق ت هع : 

 صعود الرأسمالية المالية :   1 – 6 -3

قم لم ههم اقم اج ههد  ههع  قلدههاترأس قم ههلت قم  ههاث ر  ههع قم  هها قما  ههر قمههذ   ييههه  أديميههد   

قميام هم جةهم  در  م ت دارًق ق ل ه ًل  هع د ها عقم غ رقم لم م   اا لا ل قم در  م ا د لعم قمدد لت 

 لم هم از هد قمدهات قلأس قم هلت قم  هاث ر  هع أد  ت  يهدتت قمهر ع قماهع   يي هل ر  قم لم م ت   ث

 ت  2008 م قمدط ههه  ت اهههع ا يي هههل صطلعههلت قإل اهههلج قم ي يهههع يههد  أ هههيل  عههه   يههدتت قمهههر ع قم

20 .) 

اعةؤ قمدي د قميلم ع  يهد ميه  رأس قم هلت قم  هاث ر  هع قلدهات قم لم هم دارًق  هؤثرًق م هل           

 هع  جهم قماهد يلت قم لم هم  يد ه     اقرد  لم هم  شهراط دلدهم ت ت ه  ل  يهد قت دمهلض قم ة هاظ 
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 دق  قم ايد هم اقم  ظ هلت قمدام همااذمك  ع قم  ع اقم  لعدقت قم يد م    قم ةه م اقم اا  م ت قمر  

 .( 37ت  2008م ددلا م ت 

ث  ههع قمرأ هه لم م قم لم ههم ت  ظ ههار م قتصادههلد قمر ههز  ( داصههد قراهه ط هههذق قمدههياد قمههذ   هه 

أ ههيلر  اههها قتصادههلد قمههذ  ا راههه  ؤشههرقت قم اردههلت قميلم  ههم اههها شههد د قماهه ثر    ههم ا  ههرقت  ههع

اا  ههرقت قم  ههااي    قم ههد اعلت ت ا يههدتت قم طلمههم ت ت اأ ههيلر قمدههر  قلج  ههع ت ا ههاقز  قمملئههد 

  .( 89ت  1999م زاع ت قميلم مأل يلر 

 :  عجز األسواق المحمية عن استيعاب الفوائض المالية  2 – 6 -3

قئض قم لم م  ع  اء عام م قل اق  قم لم م ت قاج ت أ جلم  د م    قم ددرقت اقمما  

    ل  م أدري ا . يلئد ل اث لر قمدلرجع  ظرًق مز لد  قمقم  ة م إمؤ قم  ث ع   رص أ  ت م

قمدات قم ايد م إمؤ دراج رأس ع ا لطؤ قم  ا  لض قمذ  طرأ عةؤ أ يلر قمملئد  ا أدي قت دم

مرؤاس هذق  ياس  رام اق يم قمدات قلدري ت ا ع قم لت    ل   ثل ع   يدتت علئد أعةؤ  

 .(63ت  2008مع دقم   د ت  د قتاجله   ا قميام م قم لم م    ثم ازقا ت  قل اقت قم ل ثم ع  قمر ع

 ظهور االبتكارات المالية : 3 – 6 -3

 ت قم لم م قمجد د  قماع جذ ت اث رقً  ظ ار ام هلئت    قلداق را ط   ا قميام م قم لم مق          

جلت قادلذ صرقرقا م قت اث لر م  ع    ل م ا  ر     قمد لرقت م أال ت أ ل  ا  ت    قم  اث ر  

 .(94ت  1999مزاع ت 

 ا صد ظ رت هذه قلداقت قمجد د  ا ت ا ث ر عل ة   ه ل :

قميل ت قلات : قت طرق لت قماع  لدت أ اق  قمدر  قلج  ع  يد قتاجله   ا ايا م أ يلر 

رقت ما      رار   ة م إمؤ ظ ار اةك قت اال  ث أد  ت قم أ يلر قمملئد ا  در  قمي لت

  اقج م قماية لت قم لدثم  ع أ يلر قمدر  قلج  ع ا أ يلر قمملئد  .  ل م مة  اث ر   ت ا 
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قميل ت قمثل ع : ها قم  ل  م قمشد د      قم ؤ  لت قم لم م قماع ددةت  د ثل إمؤ قم ا  

ا     قم  امم   ل اا ره مة  اث ر   لطر ا قمجد د     أجت اجزئم قم د  ل ادد ت هذه قلداقت

ت م قمدط  جد د     إ ال  م ا   ر  رقازهم قم لم م   رعم  ع  لت  داث اطارقت أا ااصيلت 

 .( 22ت  2008

 التقدم التكنولوجي : 4 – 6 -3

قم يةا لت إمؤ قما ة  عةؤ قم اقجز دم قم لئت  ع  جلتت قتادلتت ا ميد أدي قماي             

ام م     قل اق  قماط  م قم داةمم ت   ل ال  مه أثرق  لم ل  ع ز لد   رعم  ر م ال  م ا قمز ل  ق

 ز لد  ارق ط ا اال ت قل اق  قم لم م .رؤاس قل اقت     ا   در ت ا 

ا طا  عة ه     ل  م أدري  إ  اطارقت  رق ج قم ل   ق مع  لعدت  ع ق ا ل   ل ا 

ا طا  عة ه    أر لح ا د لئر ت ا اذمك قماادت إمؤ ايد رقت  ل قم يل لت     دلطر ا 

 (. 59ت  2008م ع دقم   د ت قت قم ايةيم  لم يل لت قمدام م  ر يم ا    ا م مةيرقر 

 م أد  ت قل اقت اددت اادرج  لم ة لرقت ع ر قميلم  ه ع ر هذه قماا اماج لا ل أ ه ت  دمؤ أ

ل ا  قم ةطلت قم يد م اقم لم م     رقص ا ل أا  ير م قاجلهلا قم داد قماط  م دة م ت ادا  أ  اا 

  (. 95ت  1999أا قم د    ل أا قما ث ر    ل م زاع ت 

 التحرير المالي المحمي والدولي :      5 – 6 -3

أدت ع ة لت قما ر ر قم لمع عةؤ قم  ااي قم  ةع ااذمك عةؤ قم  هااي قمهدامع إمهؤ ز هلد    

ع ههر قم ههداد ت ا لماههلمع  ر ههم ا ا ههت قمي ةههم    ههيلر قمدههر  قم ههلئد  إمههؤ  تقل ههاقاههد يلت رؤاس 

ت  2008قمدط هه  ت  ماقمرأ ه لم م قمي ةهم قلج   ههم اق هاددق  ل   ر ههم  هع إا ههلم قم يهل لت قمجلر ههم 

23 ).  
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 : نمو سوق السندات     6 – 6 -3

 هع قل هاق  قم لم هم إمهؤ  ميد أدي قم  ا قما  ر قمذ   دث  ع قدهدقرقت قم ه دقت ا اهدقام ل  

عام م قل اق  قم لم م ت   ث أال ت أ اق  قم  دقت مة  اث ر   قمذ    اظمها  أ هاقم م  هع ا لرع 

 لت قمدام م ت ت ا قماالتت قم اا  م ت ا قم  ظ ثت هذق قم اع    قت اث لر قم لمع  ثت ه قم اا ل

رالت قل ههاقت ه ا ههاع  اجههادقا م شههدهه لد   قم يلشههلت ت ا ا قم دههلر  ت ا شههرالت قماهه     ت ا 

  (.1999ت103عاقئدهم عةؤ صلعد   لم م ا ج رق  م اق يم مزاعتا 

 إعادة هيكمة صناعة الخدمات المالية :  7 – 6 -3

ها قل ر ت ا دلر   ع  طل  أع لم ل قم در  مأدت ع ة لت قما ر ر قم لمع إمؤ اا ا قم         

قم ههل ا طههر  ق ههاددق لا ل ت ا ددههات قم ؤ  ههلت قم لم ههم قمههذ  اراهه  عة ههه ا ههاع  دههلدر رؤاس أ ا 

  ل أدي إمؤ ارقجا  ت غ ر قم در  م ا  ل س صا  مة دلر  قماجلر م  ع  جلت قمدد لت قما ا ة م

 دارهل عةؤ اجه قمدداص  ع  جلت قما لطم قم لم م .

يهههض  دهههر  م ت قاج هههت  قمغ هههر    قم دهههلر  قماجلر هههم اقم ؤ  هههلت  هههع  هههاء ههههذه قم  ل  هههم  ههه

قم دلر  إمؤ قت د لج    ل     ل اايا هم ا ل لا هل قم دهر  م اعةهؤ صلئ ا هل قم دهلر  قماجلر هم  هع 

 .(25ت  2008قمدط   ت م ت قلارا  مقمات لت قم ا د  ت اقم ل ل  ت اقمدا 

ادلدم قميات ت إ  إعلد  قم  اةم قماع  دثت  ع د لعم قمدد لت قم لم هم  هؤدرًق صهد أزقمهت قماث هر 

ممرا  قماع ال ت  اجاد      قم ؤ  لت قم در  م اغ ر قم در  م ت ا ل أ  ل جيةت د لعم    ق

م زاع ت  راا ل عةؤ قمدي د قميلم عقمدد لت قم لم م أاثر اجل  ًل ااال ًل اقرا لطًل اأاثر صا   ع  

 .( 109ت  1999
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 الخصخصة :   8– 6 -3

لم ا يههض قمدههد لت قميل ههم دارًق ميههد أدت ددددههم  يههض شههرالت ا ؤ  ههلت قميطههلع قميهه  

قم  ةهع اقمهدامع ا ازق هد إجهرقءقت قما ر هر قم هلمع هل ًل  ع اا  ا  جلت قميام م قم لم م ت ادلدم  ه

قمشهرالت اقم شهلرام  هع  ددددهم ا ه  ت مألجل ه   ا ةهكقمدات قماع ا  ت  هرق ج  ايهدد  مة ا ع

  .( 136ت  2010م قميزقا  ت د  س ت  ةا ا ل 

 

 سات العولمة المالية : مؤس   7 – 3

 

ااجههد ثههلث  ؤ  ههلت دام ههم ا ههري اشههر  عةههؤ إدقر  قم  ل ههلت قتصادههلد م مةيام ههم اهههع  

ا دهههاص  هههإدقر  قم  ل هههم دههه دا  قم يهههد قمهههدامع ا دهههاص  هههإدقر  قم  ل هههم قم يد هههم ت اقم  هههك قمهههدامع  

 قميلم  م . قم لم م ت اأد رًق   ظ م قماجلر  قميلم  م اداص  إدقر  قم  ل م قماجلر م 

 : صندوق النقد الدولي    1 – 7 – 3

قمايهههلا  قم يهههد  م ا   هههد  إمههؤ ايز هههز 1945د  ههه  ر عهههلم  25أ شههه ههههذق قمدههه دا   ههع  

 ير قمدر  ت ا اا ه ا  طهل  قماجهلر  قمدام هم ت إ هل م ل  امت ا ي   قت ايرقر قم يد  ا قمدامع   

أ ه  يام  يد    لم    أه  ل : ق دقء قم شهار   إمؤ اية ت درجم قتدالت  ع   زق  قم د اعلت ت ا ل

مةدات قلع لء    ل  اية   لل ار قم يد م ا قتصادلد م ت ا قصارقح قم  ل هلت قماده    م ما ي ه  

 (. 70-69ت  2008قم را ط  ا ي   قمااقز  قمدقدةع م ع دقم   د ت ا قمااقز  قمدلرجع 

 البنك الدولي :      2 – 7 – 3

ت ا ي ههت عةههؤ ايز ههز قما   ههم قتصادههلد م طا ةههم قلجههت اقم ههد  هه   1946 أ شههه  ههع عههلم 

قممير ع  طر   اا  ر قمدعم قمم ع اقم لمع ت   هل  هع ذمهك  هل  يد هه م  هلعد  قم ةهدق  قلع هلء  هع 
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إدلح صطلعلت  ي  م أا ا م ذ  شلر ا   دد  ت اقم  لعدقت قم لم م قماع  يد  ل قم  ك قمدامع هع 

اصهد  .قلجت ت اا ات      له لت قم ةدق  قلع لء ا   دلت إددقر قم ه دقت   لعدقت طا ةم

اا يت دل  لت ات    د دا  قم يد قمدامع اقم  ك قمدامع عةؤ أثر أز م قم د ا  م قماع ظ رت 

اجهري قمهر ط  ه    ت ماط  ه   هرق ج قماا  ه  قم  اةهع لت ت   د  ت قممردم  اقا هم  ع عيد قمث ل   

ت  زغةهاتم  ةهع قمد ا  ا  ع صراض جد هد    هلعد  ا ه   اط  ه   هرق ج قماا  ه  قم  اإعلد  جدامم 

  .( 27ت  2005

 منظمة التجارة العالمية :      3 – 7 – 3

ددقر قل الم             هع   ظ م دام م اا اا   ةطلت ايلصد م ما ا قمياقعد اقادلذ قمادق  ر اقا

ماجهلر  قمهدامع  هع قم هةا اقمدهد لت ت ااي هت  ها ده دا   ش   ال م قل ار ذقت قمدهةم  لما هلدت ق

قم يد قمدامع اقم  ك قمدامع عةؤ ر هم قم  ل هم قتصادهلد م قمدام هم  ه  أجهت قمادهات إمهؤ إدقر  أاثهر 

  .(45ت  2008مددلا م ت  املء  مة ظلم قتصادلد 

 

 مزايا ومخاطر العولمة المالية :     8 – 3

 

  ل قمر هها  هه   يههدتت قم  هها جد ههد  ماث ههر  هه  قمههدات  هه  شهه   ردههلً  ادةهه  قميام ههم قم لم ههم 

   دلت ق ا لت قإل ال  هلت إلصل هم أ هاق  اجلر هم ا لم هم ا هري  جةم قتصادلد   ا قمايدماد ا ع

إمههؤ  ه قماطهارقت قماا اماج ههم ت إت أ هع ههر قت هاملد   هه  مك رؤاس قل ههاقت ت ااهذ لج هم عهه  اهد   

م هههم قم لم هههم ت اعةهههؤ قلدهههص عةهههؤ ت  هههإ  ه هههلك  يهههض قم هههة  لت مةيا جل ههه  ههههذه ق ثهههلر قت جل  هههم 

صادلد لت  قمدات قم ل  م ت  ظرًق م ل ااد   ه     ي   ع ه لاة ل قإل الج م اق ايلرهل م  هلرقت ق

قما ا   اقماي  م ا در  قما ا ت طا ت قلجت اقمشمل  م مألطر قميل ا  م اقما ظ   م ت اص ت أ   ايرض 
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ا رهههل قميام ههم قم لم ههم ماههت  هه  قمههدات قمايههر  عةههؤ قم زق ههل اقممههرص قماههع ا جههدر   ههل  م ههذه قم ههة  لت

 قم ل  م اقم ايد م .

 : اواًل : المــــــــزايا 

 بالنسبة لمدول النامية : ( أ

  قت هههاملد   ههه  قمثهههار  قم يةا لا هههم قم د ثهههم دلدهههم اأ  قل هههاقت اقم يةا هههلت اقماجهههلر  -1

  داد   رعم ا  امم . ماقت اث لرقت أد  ت ا ايت ع ر ق

قمهدات قم ل  هم عةهؤ اي ئهم قم هددرقت عه  طر ه  ز هلد     هلعد اطهار أ هاق  قم هلت  هع -2

قم لم ههم قم ال ههم مة ههددر   ماا هه ا   ههل ظ م قم لم ههم ت ا ايههاد  ج اعههم قت ههاث لرقت 

إمههؤ أ  ااةمههم اي ئههم قم ههددرقت ادهه ع   دم ههم   هه   اههاق ر أج ههز  هههذه قم  ههله م 

ق هاث لر م  لً ادهد لا ل قم اطهار  قماهع ااه ع لده ل  قتددهلرقت  ردهقما لطم قم لم م 

 ا  ر  ااا ر  جلًت ر  ًل    قلاع م قتددلر م .

ااها ر  ت ا  ع قميام م قم لم م قل اق  قم لم م دار قميلئد اقم اجه ملددلرقت قلج   هم -3

 ت ض قمدلرج ههممةههدات  ههاقرد  لم ههم  لمي ةههم قلج   ههم دا  قتعا ههلد قما  ههر عةههؤ قميههرا 

   ل  ؤد  إمؤ ق دملض قت ادق م قمدلرج م .

ادةههه    ئهههم   ل ههه م م شهههلط قميطهههلع  ت ا  هههرق ج قمددددهههماهههؤد  قميام هههم إمهههؤ اا ههه -4

ادلدههم قماههع  تقمدههلص ت   ههل  ههؤد  إمههؤ ق ههايطل  اههد يلت ا  ههر  مههرؤاس قل ههاقت

ل هاقت   امظ   ل قم ي  ا   لمدلرج ت اها  هل  ي هع قم هد  ه  ظهلهر  ههرا  رؤاس ق

 إمؤ قمدلرج .
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إمهؤ ق دمهلض أ هيلر قمملئهد  عةهؤ قم  هااي  هؤد  رؤاس قل اقت  إ  قمز لد   ع اد   -5

م  ماهههلح ت  اهههرقض ا هههاع  شهههلر ا جد هههد ع ت   هههل  شهههجا قم  هههاث ر   عةهههؤ قتصقم  ةههه

  .( 211ت  2002

 : بالنسبة لمدول المتقدمة  ( ب

ق هاث لر م اق هيم أاثهر  لً  ردهقم لم م مة ةدق  قم ددر  مرؤاس قل اقت قميام م  أعطت -1

ر   ههم أ ههلم  اقئ هه ل قم ارقا ههم ت   ههل ا ههر  هه ل لت لدهه ل  هههذه قل ههاقت ا جههلًت 

رهههل قلداقت قم لم ههم  ههع ا   قم دههلطر  هه  دههلت ق م ههلت قماههع امةا ا هها  ههد اث ههر  هه

 .  قل اق  قم داةمم

د   ههع قم ةههدق    قمدام ههم ت ا هه  ثههم قم  هها قتصادههلعههززت قميام ههم قم لم ههم  هه  قماجههلر  -2

 ههههلم قمشههههرالت  ايههههدد  ا ههههل أ  ههههل ا ههههرت قم ز ههههد  هههه  قميههههراض قما  ههههر  أت قمدهههه لع م 

م اههههدا ت م اا ههههي ل  ههههع  داةهههه  أ  ههههلء قميههههلمم ت اأال ههههت ع ة ههههقمج  هههه لت  ههههع دعهههه

قم  ة هم  هع   هم هاق  قم لمقل ل  هع قاا ا ت اث ر    ق اث لر  قم ددرقت م ذه قمشرالت

 قمدات قماع اي ت    ل . 

ت قميام هم قم لم هم  هع دمهض  يهدتت قما هدم  هع قم ةهدق  قمده لع م قم ايد هم  له  -3

   دلت ز لد  ق مالح قماجلر  اقماد يلت قمرأ  لم م ت ا ل أ  ل ر يت     يهدت قميلئهد 

ت  1999م زاهههع ت قمهههذ  أدههه  ت ا ييهههه اةهههك قت هههاث لرقت دهههلرج  هههدادهل قماط  هههم 

115 ) . 
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 ثانيًا  : المخاطـــــر  : 

  :  ا  ردد أهم  دلطر قميام م قم لم م  ع ق اع       

 المخاطر الناجمة عن التقمبات الفجائية لرأس المال : -1

 لم راههم قم ههر يم اقم ملجئههم ت   ههث ااهه ثر قت ههاث لرقت قلج   ههم  ههع قم ل ظههم قم لم ههم اا ههم 

ههذه   هه   ها قمهذ   هام   لمااصيلت اقم يةا لت قماع ااهاق ر مة ايهل ة   ا هلتا م قم م ه م ت  هع قماصهت

هههذه قمههدات ت قت قصادههلدت   ههل  ههؤد  إمههؤ عههدم ق ههايرقر قت ههاث لرقت   هه امم  ههع قل ههاق  قم لم ههم 

صده ر  قلجهت  ا  هلت ا  هر  ا ملجئهم  هؤد  إمهؤ قرامهلع أ هيلر دهر   اذمك ل  اد   قت اث لرقت

ما هههدم از هههلد  قت ههها لك قت اقرامهههلع أ هههيلر قلرق هههع اقمييهههلرقت از هههلد   يهههدت  قمي هههلت قماط  هههم

 .( 239ت  2008مع دقم   د ت  قم  ةع 

 ههه  قتصادهههلد  دهههار   ملجئهههم ت  إ  هههل اهههؤد  إمهههؤ  قلج   هههم ادهههرج قت هههاث لرقت د لأ هههل ع ههه

 ههير قمدههر  ااههدهار أ ههيلر قلدههات اه ههاط قل ههيلر اقمههر ع ت ا يههدق  ثيههم قم  ههاث ر    ق دمههلض

   .(240ت  2008مع دقم   د ت  لط لت قمدام م اقلجل    ع قم ا  قم  ةع اق ا زق  قت 

 تعرض المصارف لألزمات :  -2

ايا هههر قلز هههلت  ههه  أههههم  دهههلطر قميام هههم قم لم هههم ت ل  قلز هههلت قم دهههر  م أاهههدت  يههها            

ال ههههت  مرا ههههم عةههههؤ قمج ههههلز قمدههههةم قماث يههههم     ههههل ا هههه   قميام ههههم قم لم ههههم ت  إم ههههلء قمي ههههاد قماههههع 

قممردههم مة دههلر  تادههلذ صههرقرقت  هه ئم  لم  هه م مصصههرقض ت ا دلدههم  ههع  ههاء أعطههؤ قم دههر ع 

هههذق اق هه ًل  ههع  لمههم   ههاك شهه ةع ادات قتا ههلد اصاقعههد قما ههاط قمال  ههم ت اصههد  ههدق غ ههل  قمد ههر  

د ددددا ل ت   دًت    قتعا لد عةؤ  ؤشرقت قم ا   ع ادد ص ي اع قم ل   ا ام دق   قم ا 

ت  قل هههههرقدصهههههد اق صرا هههههًل مههههه يض  إ   هههههدرقء قم  هههههاك قمجهههههدد  ههههه ت قمملئهههههد قتئا هههههل  اا د هههههد  هههههير 
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م ا  هر  ه  قميهراض إمؤ اجاد اه أديقمدلت قمدلدم   ل  أ لساقم شراعلتت اقميطلعلت عةؤ 

 .(124ت  1999مزاع ت  قم لمع قإلع لرض هذه قم  اك إمؤ  دلطر عر  قم در  م ت ا 

قم لم هم قزدقدت درجهم ق هد لج ااال هت قمج هلز  هه  هع ظهت قميام هم اجدر قإلشهلر  اهذمك إمهؤ أ 

اهذق  داره  ؤد  إمؤ أ  أ   دلع  ااقجه قمج لز  ت مةدامم  ا قل اق  قم لم م قميلم  م عقم در 

قم در ع  ع دامم  ل  ؤثر عةؤ  لئر قميطلعلت قم در  م  ع قمدات قلدري ت اميهت أز هم قم  هاك 

 1994عهه  هههذق قم ههاع  هه  قلز ههلت ت  دههلت عههلم   ثههلًت   اذج ههلً ايههدم  1994 ههع قم ا هه ك عههلم 

اها قل ر قمذ  ر ا ص  م قمازق هلت قم  هاك  ت قراما قمداتر قل ر اع دقدت  ا  قمدر   لم ا  ك

 ههههههذه قتمازق هههههلت  هههههدقدعهههههدم قميهههههدر  عةهههههؤ  ا هههههدثت قلز هههههم  هههههع ت قم ا ههههه ا م  هههههلمي لت قلج   هههههم

  .(214ت  2008 ع دقم   د تم

مؤ   ع قتئا هل  مةيطهلع قمدهلص دا  ر ر قم لمع د ا  اث ر    قم  اك إ  جد أ  قما اذمك 

اقم ه امم ت اصهد أاهدت  (1م  ل لت ال  م ت   ل جية ل عر م م شالت  دلطر قتئا هل  اقإلع هلر

 ه   ت ا ه  اهؤثر قميام هم قم لم هم 1997قلز م قماع  دثت  هع ج ها  شهر  آ ه ل  هع ده   عهلم 

 هع ق هدتع  اقت ماهلح دا   هاق ط عةهؤ قل هاق  قم لم هم قميلم  هم ت دلت ا ر ر   ل  رأس قم هلت

 .( 127ت  1999ت  زاع م أز م قم ظلم قم در ع 

قماهع   اه  عه  طر ي هل اام هد  اجهلت  االم هم  ه  قلدهات ا  -مةايل ت  ع قم شايلت قم لم م ا ل أ  

أز ههم قمههره   مث  ههع دار  ههع  ههداث قلز ههلت قم دههر  م ا ههل  ههد -قم لم ههم   ههلء عةههؤ أدههت اق ههد 

قماههع  ههدأت  ا جههم  دههات قم ههاقط    عةههؤ صههراض  هه  قم دههلر  مشههرقء ت ا  (    ههع أ ر اههلقمييههلر 

ماهه     هه   لئههد  علم ههم  ههإذق عجههز ت ا   ههلزت   هه ل   دههلر   ادددههم  ههع  هه ل  قمرها ههلت 

 ا  ارقام ت قم اقط  ع  ا د د قمي ط   دد قم در  قم  ل   دت ع ه  يل ت د ا قمر ام ع ه

 ( 125ت  1999(  ير  قإلع لر قم لمع    ه اجاد ام ا  ر    قميراض قم در  م قم ايثر  م زاع ت 1م
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قم د ا  لت عجزت قم دلر  قم ل  م ع  ا د د قل اقت مة دلر  قم ير هم   عة هت عه  إ هلس  

ا هههها  هههل أدي  هههع قم  ل هههم إمهههؤ عهههدم اههها ر قم ههه امم مهههدي  لعع دا هههل  ههه  قم ل يهههم قميل ا  هههم تج ههه

دشههع قم ادعهها  عةههؤ  ههددرقا م    ااصهه  مشههرقء قمييههلرقت ت ا أ ةههس  ي هه ل ا قم دههلر  قم ير ههم 

إ دقع قل اقت  ع قم دلر  ت ا  يؤ قماث هرا  م ه   ادقئي هم   ا ايهذر عةهؤ  يهض قم دهلر  

رقت م اقج هم  اجهم قمطةه  قلارا  م إمؤ  ه  قم ة هل    ل  دق  لم ةطلت قل ر ا م ا  قمد ا مةي لء

 عةؤ قمي ةم ت اأدي إمؤ إ لس  دلر  ا ري  ع قميلمم. ا  ل زقد     د  قلز مق د قم از 

ا  هع  لمهم ت   هل  ي هع أ  ع رههل   هداد ت أ   يظم هذه قم  لزت قم رها هم   هل ع  هل يم قماج  هز  

 هههداث قماهههاقرث قمط  ي هههم ا ا هههع ا ل هههل إت أ  قميهههراض اظهههت ع ئهههًل عةهههؤ قم يار ههه   م قميهههزقا  ت 

 (. 47ت  2010

 مخاطر هروب األموال الوطنية إلى الخارج : 

ميهههد أدت إجهههرقءقت قما ر هههر قم هههلمع ت ا ر هههم ددهههات ادهههراج رؤاس قل هههاقتت إمهههؤ دهههراج     

قم ههددرقت قماط  ههم  ماث ههر  هه  قمههدات قم ل  ههم مل ههاث لر  لمدههلرج  ههع قماصههت قمههذ  ا اههلج   ههه هههذه 

اشهه  قم  ل ههلت قمالر د ههم قم ال ههم عهه  أ  ه ههلك قمههدات إمههؤ هههذه قم ههددرقت مل ههاث لر  لمههدقدت ت اا

داًت از ههد    ههل   هه م قل ههاقت قماط  ههم قم لر ههم مةدههلرج عهه  اههد يلت رؤاس قل ههاقت قلج   ههم    يههدقر 

 % ت  ثت  لمم   زا ل  ع أاقئت قمث ل    لت . 10

 ل  ههم ت اعةههؤ قمههرغم  هه  أ  ظههلهر  هههرا  رؤاس قل ههاقت مةدههلرج هههع ظههلهر  صد  ههم  ههع قمهه لد قم

ااايههدد أ هه ل  ل ت ااا هههاع قلشههالت قماهههع اههل   ههام ع رههههل هههذق قم هههرا ت إت  أ  قم ؤاههد أ  إجهههرقءقت 

قميام م قم لم م صد أ   ت  اعًل    قم شراع م عةؤ  ر م دراج هذه قل اقت ت اأ ه  ت  ه   ل  هم 

اعلت اصهدر  قمدامهم أدري  ع ق ام لت هذه قمظلهر  ا ل   جم ع  ل    آثلر  ة  م عةهؤ   هزق  قم هد 

 (.133ت  1999مزاع ت عةؤ ا ي   قمارقام اقت اث لر اقماد   قمدل ع مرؤاس قل اقت قلج   م 
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 مخاطر إضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة النقدية والمالية :  -3

ت إمهؤ  يهدق  قم  ة هم  ها أ هاق  قم هلت قمدلرج هم ؤد  ازق هد ق هد لج ااال هت قل هاق  قم لم هم   

دد  ا جهم اا همدامم   لدا ل  ع  جلت قم  ل م قم يد م اقم لم م ت اذمهك ل  أ هيلر قمدهر  اقمملئهد  ق

امهم ت ا هل أ  قل هاقت قم  هاث ر  ااجهه اس قل هاقت اق هاث لرهل  هع  مهس قمدماملعت ددات ادراج رؤ 

  ع ظت قم ر م قم لم م إمؤ قمدات قماع ا دمض    ل قم رقئ . 

  زقت  ر   م مرؤاس قل هاقت قلج   هم   هل  هؤثر م اا لت إمؤ   ع قج م ذمك ااجه قام ا  

 .(242ت  2008ت  ع د قم   دم معةؤ قإل رقدقت قم  لد م مةدامم ا ر ا    عجز قم اقز م قميل 
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 الخالصة :  9 – 3

د قميام م ازق د ظلهر  قتعا لد قتصادلد  قم ا لدت إمؤ   لأدت قماطارقت قمدام م ا          

قماع اا  ز  إزقمم قمي اد عةؤ  رام رؤاس قل اقت ا د ا قت د لج قماةع     ات    ت ا  قم لم م

  امم قتادلتت     قم رقاز قم لم م  ع اق  قل اقت قمدام م ت  ا  رعم ا أ اق  قم ةا ا أ 

دي دات  دث  ع إ  داة  دات قميلمم ا ل أد ع مةيرقرقت قم لم م ا قل دقث قتصادلد م قماع ا

 دات  ع   لط  أدري    قميلمم .قميلمم آثلرق عةؤ أ رقد ا 

إت أ  قم  ل ا قماع ا يي ل قمدات قم ايد م ااا  عةؤ   ل   يض قمدات قلدري       يل لا ل 

 قصادلد لا ل   ديا لت اث ر  ايةم قت اث لرقت قلج   م قم  لشر  قم لاجم ع  أ  ل  ه اة م  ع 

مةدات قم ل  م  اؤ ا ام د   د ةم  إ ه ت د    اا  ر ا لئت لمالمع جا لع م ا  ل  م ت ا ا أ  ل  ق

قمادر   عةؤ ق اددقم قماا اماج ل ا اشج ا ا ز لد  قماملء      هذه قما لئتا     زق ل قميام م ت 

  ادلتت ا قم اقدلت .اطا ر ا لئت قتقتصادلد  ا قم ر م مة شلط اارك قممرد م  قم  لدرقت



 

 الفصل الرابع 

 آفاق تطور النظام المصرفي الليبي

 في ظل تطورات العولمة المالية
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 مقدمة :     1 –4
 

تشػػػػلد حة ػػػػرفي حةلدػػػػرالي حةدمةلػػػػي حة دلػػػػد لػػػػف حةتطػػػػمرح  محةتػػػػ  تللػػػػز   فػػػػدم  ت ػػػػدـ اػػػػ  

تجػر  لةػ  تكنمةمجلر حةل لملر  محالتدرال  ، متزحلد علللر  حالندلرج  لف حةلدررؼ حة رةللػي ، محال

 رلػػؿ اػػ  تدمح  رؽ حةتلػػن نلػػم محت ػػرع نطػػدلر  حةلرةلػػي ، تلػػؼ حمعلػػرؿ حةلدػػرالي محة ػػتمفلػػد ل 

رة حة رةللػػي لةػػ  لنظلػػي حةتجػػر لشػػرحؼحةلشػػت ر  حةلرةلػػي ، ل ػػراي لةػػ  تمدػػؿ حةلجتلػػن حةػػدمة  تفػػ  

ةػػ  ت ػػدلـ حة ػػدلر  ع ػػر   حةلرةلػػي محةلدػػرالي محةتػػ  تلػػدؼ ل( اػػ  لجػػرؿ حة ػػدلر حتفرقلػػي ا حةجػػر 

 .حةفدمد دمف مجمد تلي فمحجز لدحرلي غلر ل لمح  لر 

ح  ػػػلف حن كر ػػػر  للجر لػػػي لجػػػ  علػػػ  حةنظػػػرـ حةلدػػػرا  حةلل ػػػ  هػػػذ  حةتطػػػمرح  تتػػػ رج لف 

مذةػؾ لػف  ، م رةترة  حال تفردة لنلػر ، مت ػرس  ػل لي لجػ  تفردللػر محةت للػؿ لػف ل رطرهػر ، ت ظلللر

 نػ  لةلػر  حةفمكلػي محالةتزحـ  رةل رللر حةدمةلي مت  الؿ حالرت رء  ل تمس حة دلي حةلدرالي حةل دلي ،

    محإلدحرة حةرشلدة .

 

 آثار العولمة المالية عمى النظام المصرفي الميبي :     2 –4
 

 ػػػن حةلػػػدس علػػػ  تشػػػلر حةك لػػػر لػػػف حةتطػػػمرح  محب ػػػرر حة ردػػػي  رة مةلػػػي  ػػػ ف ةلػػػر تػػػ  لر مح

ةل لػر ، لػن حة لػـ  ػ ف ملنلػر حةنظػرـ حةلدػرا  اػ   ، اػ  ت  دمةػي لػف دمؿ حة ػرةـحمنظلي حةلدرالي 

ئللف عل  لدحرة عل  عرتؽ حة ر حةلل رةمتد ح حةلللي ، مقد تكمف  ل لي قد تكمف للجر لي هذ  حب رر 
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ملػػف  ػػـ للكننػػر  .ت ظػػلـ حإللجر لػػر  مت للػػؿ حب ػػرر حة ػػل لي لةػػ  تدنػػ  ل ػػتمس حةنظػػرـ حةلدػػرا  هػػ 

 :  حب رر تشلؿ حبت حة مؿ تف هذ  

 ة صناعة الخدمات المصرفية :  إعادة هيكم     1 – 2 – 4 
ةػػ  فػػدم  تتلػػرح  هلكللػػي ل علػػ  حةل ػػتمللف حةلفلػػ  محةػػدمة رر حةلػػرة  تد   لر ػػر  حةتفػػ

علػػ  نشػػرطر  حةلدػػررؼ ،  فلػػ  تدػػ ف  تتمجػػخ نفػػم ت ػػدلـ  ػػدلر  لرةلػػي ةػػـ تكػػف ت ػػـم  لػػر لػػف 

عردة فلر ، مةذةؾ اإنخ ا  ظؿ حة مةلي ا د تنمع  لدردر تلمحةلر ، متنمع  لجرال  تمظل ،ق ؿ ، مح 

 م  ردي حةلدررؼ حةتجررلي لة  حبت  : ، لي حتجل  حةلدررؼ هلكلي دنرعي حة دلر  حةلدرا

 أواًل : االندماج المصرفي : 

، مل ػد تفػد تػ  لشػلدهر حة طػرع حةلػرة  عرةللػر  ل د حالندلرج حةلدرا  لػف ت ػرز حةتطػمرح  حة 

ةت زلػػػز حة ػػػدرح  حةتنرا ػػػلي ةللدػػػررؼ اػػػ  حةػػػدح ؿ محة ػػػررج ، لػػػؼ لػػػن حةتطػػػمرح  حة رةللػػػي تمجػػػخ حةتك

 سفػػدم تك ػػر ةظلػػمر كلػػرف جدلػػد تم قلػػرـ لدػػد  رالنػػدلرج  دػػفي عرلػػي حتفػػرد لدػػرةح شػػركتلف تمل 

كلر قد لتـ حالندلرج  شكؿ كل  تم جزئ  ، تم  لطرة كرللػي تم  .حةشركر    ـ شركي تم تك ر لةللر

  .( 802،  8002ا  درمني ،  ال لرحد قد لتـ  شكؿ لرحد  تم  جزئلي ، م

 رفي : تعريف االندماج المص -أ

ةػػ  حال ػػتفمحذ علػػ   نػػؾ تم ا    نػػخ ا حة لللػػي حةلرةلػػي حةتػػ  تػػ د  لل ػػرؼ حالنػػدلرج حةلدػػر  

ملت لػ  حة نػؾ حةلنػدلن عػف ح ػت الةلتخ ملػد ؿ اػ   ، تك ر  مح طي ل   ػي لرةلػي تم لدػرالي ت ػرس

 .(8002،42رشد ، اـ تك رهلر تم ح ـ لشترؾ  لنللر ا ر   نكر  محفدح   رفملد ف ، حة نؾ حةدحلن

 أسباب الدمج ودوافعه :  -ب

،  8002 ا دػػرمني، حالنػػدلرج حةلدػػرا  ة ػػؿ لػػف تهللػػر تمجػػد حة دلػػد لػػف حم ػػ ر  محةػػدمحان مرحء

802 ، 804) :  
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للػر لػػ د  ، حةلركػػز حةلػرة  ةلػػرةللدػررؼ حةلندلجػػي م رةتػرة  ت ملػي زلػردة حة رعػدة حةرت ػػلرةلي  (1

 ، ملف  ـ لمحجلي حمزلر  حةلدرالي . قدرتلر عل  تفلؿ حةل رطر محةلنرا ي لة  زلردة 

 ،تهدحؼ تنظلللي تتل ؿ ا  رغ ي حة لطر  حةن دلي اػ  ت فػلض عػدد حةل   ػر  حةلدػرالي  (2

  ردرة عل  حةلنرا ي .حةغلر ، متدفلي حةلدررؼ حةلت  رة تم  مذةؾ ةت ملي حة طرع حةلدرا 

نتػػرج لػػ د  لةػػ  حةل   ػػر  اػػ  حإل ، مذةػػؾ مف تم ػػن لفػػدس رح  حةفجػػـ حةك لػػرم تف لػػؽ ماػػ (3

م رةتػرة  تتجػخ حةتكلفػي حةلتم ػطي ، زلردة تكرةلؼ حإلنترج  ل دؿ ل ؿ عف ل دؿ تزحلد حإلنترج 

رح  م رح  حةفجػـ حةك لػر اػ  حة نػمؾ اػ  حةماػم ل ػؿ ماػتا  حمجؿ حةطملؿ لة  حالن فرض ، مت

 ػدلر  حة للػر لػ د  لةػ  حإل ػرحع اػ  ت ػدلـ ، حةنرجلي عف حةتم ػن اػ  ح ػت دحـ حةتكنمةمجلػر

 حةكفرءح  حة شرلي .  حةلدرالي ، مح ت طر  تا ؿ

تزحلػد حالتجػر  نفػم حةلدػررؼ حةشػرللي لػف تهػـ حةػدمحان م حم ػ ر  حةتػ  تد  لةػ  حتجػر    د  ل   (4

 حةلدررؼ لة  حالندلرج ةزلردة قدرتلر حةتنرا لي متط لؽ ل رللر كفرلي رتس حةلرؿ . 

 تف هنػػرؾ   ػػض حةلفػػرذلر حالنػػدلرج لال  علػػ  حةػػرغـ لػػف مجػػمد هػػذ  حةلزحلػػر   ػػ   علللػػر  م 

 :(  278 – 272،  8002ا ع دحةفللد ،  حب رر حة ل لي نذكر لنلر حبت م 

فللػػخ حالفتكػػرر حفتكررلػػي مشػػ خ حفتكررلػػي  لػػر ل ر  رعقػد لترتػػ  علػػ  حالنػػدلرج حةلدػػرا  تم ػػ (1

 لف ل رمئ ل رماي . 

محت ػرذ حة ػرحر للػر لػ د  لةػ  زلردة حة لرمقرحطلي ا  حةفجـ حةك لػر مطػمؿ  طػمط حةل ػ مةلي  (2

 حرتفرع تكلفي حة دلي حةلدرالي . 

حةلدػػػرالي لةػػػ  درجػػػي حةفػػػد لػػػف اػػػ  حةدػػػنرعي  ح  قػػػد لترتػػػ  علػػػ  حالنػػػدلرج حةلدػػػرا  تركػػػز  (3

 ررح  حةلترفي تلرـ حة لالء ، محرتفرع ل دال  حةر ـم حةلدرالي . حال تل
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لدرؼ ك لر قد ل د  لةػ   تم ت  ر لاالستمقن زلردة ت  ر حةلدررؼ حة لالقي ، فل  تف  (4

 كمحر  لرةلي كلر هم حةفرؿ ا  جنم  شرؽ ل لر . 

زلردة حةل رطر حةنرتجي عف ل فرء حةل لملر  محة لرنر  للر ل د  لة  زلردة حم طرء متػرحكـ  (5

 حالنفرحار  معدـ تدحركلر متدفلفلر ا  حةمق  حةلنر   . 

لة  علللر  حالندلرج نظرح  ةدتر ا  فرجي لر ي  حةلل لي متجدر حإلشررة لة  تف حةلدررؼ

فجللر ، مذةؾ ةلران لف كفرءتلر حالقتدردلي ، مقد ند  حةلردة حة ر  ي محة لرنمف لػف حة ػرنمف رقػـ 

 مةكف  شرط لمحا ي لدرؼ ةل لر حةلركز  . عل  جمحز حالندلرج  لف حةلدررؼ  8002( ة ني  2ا 

محةتػػ  ، ر  اػػ  حةل   ػػي حمهللػػي ( لدػػرار  تهللػػ 40دلػػن ا  8007ر   اػػ  عػػرـ مقػػد تػػـ علللػػ

 تد ف    د دلن هذ  حةلدررؼ لدرار  تجررلر  ل رؼ  ر ـ لدرؼ شلرؿ تارل لر . 

،  8007( ة ػػػني 74كلػػػر تػػػـ ح ػػػتنردح  علػػػ  قػػػرحر لجلػػػس لدحرة لدػػػرؼ ةل لػػػر حةلركػػػز  رقػػػـ ا

لمرلػي لػف لدػرؼ حةجلدلػن ك ػؿ   8002( ة ػني  2كز  رقػـ ا مقرحر لجلس لدحرة لدرؼ ةل لر حةلر 

 ملدرؼ حملي ا  لدرؼ محفد تف  ح ـ لدرؼ حةجللمرلي . 

 المصارف :  ثانيًا : خصخصة

دي ترجلي ةتفمؿ ك لر لف حقتدردلر  حةدمؿ حةنرللي لةػ  تط لػؽ  ة  حة دل ت ر حةتمجخ ل

ؿ حةدمةػػػي اػػػ  حةنشػػػرط تػػػد  حة ػػػمؽ ، تفػػػ  حعت ػػػرد تف ػػػرحلن حإلحدػػػالح حالقتدػػػرد  محةتفػػػمؿ بةلػػػر  

حة لػػػػمد  ت فلػػػػؼلةػػػػ  ، حملػػػػر حةػػػػذ  تدس كػػػػرف لل ػػػػؿ ك فػػػػر  ةلنشػػػػرط حةلػػػػرة  محةلدػػػػرا   حالقتدػػػػرد 

 محةتد ال  حةفكمللي حةت  ت  لر متلرر لر تجر  حةلدررؼ حة رلي . 

دحرة حةلنشػا  حة رلػي حةتػ   مت رؼ حة د دي   نلر ا حةتفمؿ حةكل  تم حةجزئ  اػ  للكلػي مح 

، 2997 ػرد  ، دحئػرة حةنشػرط حالقتدػرد  حة ػرص ا اتلتلكلر حةدمةي لة  حة طرع حة رص لن تم ػلن 

87 ). 
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، لػػف  ػػالؿ ر ا لدحرة حةلدػػرؼ علػػ  ت ػػرس تجػػرر حةلدػػررؼ ات ػػرؼ   نلػػ تلػػر  د دػػي          

  .( 22،  8007ن ؿ للكلي حةلدرؼ جزئلر  تم كللر  ةل طرع حة رص ا حة رغ   ، 

 المصارف :  األسباب والدوافع الرئيسية لخصخصة -أ

 جػػػر  لةػػػ   د دػػػي حةلدػػػررؼ نػػػذكر لنلػػػرة دلػػػد لػػػف حة محلػػػؿ حةتػػػ  تد  لةػػػ  حالتتمجػػػد ح 

 :(  880 – 829،  8002اع دحةفللد ، 

ل ػػػل   رةلدػػػررؼ  حةلدػػػرا  مظلػػػمر تنشػػػطي جدلػػػدة اػػػ  لطػػػرر لػػػرحة لػػػؿ تتللػػػر ط ل ػػػي  (1

ل لػػػػػػؿ حةلدػػػػػػرا  كلنػػػػػػراس لػػػػػػر ةحقتفرلم ، مد ػػػػػػمؿ حةل   ػػػػػػر  غلػػػػػػر حةلدػػػػػػرالي حةشػػػػػػرللي

 ةللدررؼ .

جر  حمارحد لة  تفملػؿ لػد رحتلـ اػ  حةلدػررؼ لةػ  تدمح  ح ػت لرر اػ   ػمؽ حةلػرؿ تزحلد حت (2

  محء حةتر  ي ةللدررؼ تم حةشركر . ، شكؿ ل رشر تم لف  الؿ دنردلؽ حال ت لرر

 حنتشرر ظرهرة حةتكتؿ محالندلرج حةلدرا  ا  تكملف كلرنر  لدرالي علالقي . (3

 المصارف :  األهداف المتوقع تحقيقها من خالل خصخصة -ب

 حة د دي ه  :  تف ل لر لف هذح حةنمع لف هنرؾ حة دلد لف حمهدحؼ حةت  لتمقن

زلػػػردة حةلنرا ػػػي  ػػػلف حةلدػػػررؼ ، متف ػػػلف حمدحء حالقتدػػػرد  ، مذةػػػؾ مف زلػػػردة حةلنرا ػػػي  -1

هرلش حةم رطي حةلرةلي لف  الؿ لنرا ي حةلدررؼ عل  حةمدحئن ، رغ ي ت لؿ عل   فض 

  .( 22،  8007حةلد رح  حةلفللي محمجن لي ا حة رغ   ، ا  جذ  حةلزلد لف 

 مؽ حممرحؽ حةلرةلي ، مذةؾ مف  د دي حةلدررؼ حة رلي ت لؿ لف  الؿ طرح تنشلط  -2

ةتػرة  زلػردة ت لللر ا   مؽ حممرحؽ حةلرةلي عل  زلردة حةل ػرمض لػف حممرحؽ حةلرةلػي ، م ر

  .( 22،  8007ا حة رغ   ،   ي حة مؽ متطملرهر 
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دحرة تا ؿ ترشلد حإل -3 حةلدػررؼ تتػلح  ةل لر ي حةن دلي ، مذةػؾ مف  د دػينفرؽ حة رـ ، مح 

ل ػػػػؿ ح ػػػػت دحـ علللػػػػر  حة ػػػػمؽ حةلفتمفػػػػي ،  ، لدحرة حة لر ػػػػي حةن دلػػػػي  طرلػػػػؽ غلػػػػر ل رشػػػػر

 م كفرءة تك ر ا  ظؿ مجمد  مؽ تمرحؽ لرةلي لتطمرة . 

حةلشػتركي ملدػررؼ حال ػت لرر ررؼ كفرءة تدحء حة دلر  حةلدرالي ، مذةؾ مف حةلدزلردة  -4

لػػػػرؿ ماػػػػرمع حةلدػػػػررؼ حمجن لػػػػي ت ػػػػت ط  تا ػػػػؿ حة نردػػػػر حة شػػػػرلي حةلترفػػػػي ةػػػػدس محمع

 .( 880،  8002 ا ع د حةفللد ، يحةلدررؼ حة رل

 فد لتطل ر  علللر  نلر ت ت  كد دي ا  حة طرع حةلدرا  حةلل   اإ رةن  ي ةل م          

كفرءتلر حالقتدردلي لة  لي ةلران لف  تلؼ حة طرعر  حالقتدردي حةت  تشلدهر للعردة حةللكل

مجمد حتفرقلر  تفرلر حالقتدرد  م  حةل تمس حةذ  ل هللر ةللنرا ي ا  ظؿ حالنفترحتم حةل دال  

 .( 82،  8007مل رمف ،  ا حةدرملش حةتجررة

ند  حةف رة  فل  ، حةتطرء حة رنمن  ة لللر  حة د دي 8002( ة ني 2م قد مار حة رنمف رقـ ا

تم  ح  تارحد (  جمحز ت  لس لدررؼ لللمكي مش رص ط ل للف ا72تمال م  رة ر لف حةلردة ا

 ( م ت  لس لدررؼ  رتس لرؿ تجن   . ل   ر 

عف تمؿ علللي  د دي ةللدررؼ حةتجررلي  8002\2\28م قد تعلف لدرؼ ةل لر حةلركز  ا  

رر  ةل طرع حمهل  م دندمؽ حإلنلرء حة رلي   لن فدتخ  رةكرلؿ ا  رتس لرؿ لدرؼ حةدف

 حالقتدرد  م حالجتلرع  . 

% لف ت لـ رتس لرؿ لدرؼ حةدفرر  29ؼ ةل لر حةلركز    لن لر ن  تخ كلر قرـ لدر 

ر تـ ح ت ر، م  كشرلؾ ح ترحتلج  ةخ فؽ لدحرة هذح حةلدرؼ (BPN Paribas)ةللدرؼ حةفرن   

ل ط  هذح حالتفرؽ حةلدرؼ ةجرن  حةفرن   ، م لجلس لدحرة ذح تغل لي تجن لي ملدلر عرـ لف ح

 . نمح   2% لف ت لـ رتس لرؿ لدرؼ حةدفرر   الؿ 22حةفرن   حةفؽ ا  حقتنرء لر ن  تخ 
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  حالجتلرعة لة  دندمؽ حإلنلرء حالقتدرد  م % لف لدرؼ حةمفد70كذةؾ تـ  لن لر ن  تخ 

 مردن  شرلؾ ةلدرؼ حةمفدة ،كذةؾ د مؿ حةلدرؼ حة ر   ح  رإل راي لة  ل ت لرلف مطنللف ،

م حة لرح ةألارحد  تللؾ ن  ي لف رتس لرؿ كؿ لف لدرؼ حةجللمرلي م حةلدرؼ حةتجرر  

 حةمطن  .

 ثالثًا : التوجه نحو المصارف الشاممة :  

عػردة هلكلػي دػنرعي حة ػدلر  حةلدػرالي ، زحد حتجػر  حةلدػررؼ  ا  ظػؿ تطػمرح  حة مةلػي مح 

ةػػػ  حةتفػػػمؿ نفػػػم حةلدػػػررؼ حةشػػػرللي ، حةػػػذ  جػػػرء ترجلػػػي علللػػػي م ردػػػي حةلدػػػررؼ حةتجررلػػػي ، ل

،  ةت  لـ تعلرؿ حةلدررؼ مد مةلر ا  لجرال  جدلدة كرن  لف دػللـ تعلػرؿ حةم ػرطي حم ػرس

تػػػ للف تم للرر ػػػي تعلػػػرؿ حال ػػػت لرر تم قلػػػرـ حةشػػػػركر  شػػػركي   رةل ػػػرهلي اػػػ  ل ػػػؿ قلػػػرـ لدػػػرؼ

 فدة تمزل ر  ةلل رطر ملمحجلي حةلنرا ي .ن حة دلد لف حمعلرؿ ا  لدحرة مح ر  ي  جلحة

 ملف هنر للكف ت رلؼ حةلدررؼ حةشرللي   نلر : 

ا تلؾ حةكلرنر  حةلدرالي حةت  ت    دحئلر  مرحء تنملن لدردر حةتلملؿ مت  ئػي تك ػر قػدر للكػف لػف 

،  تلنح حالئتلرف حةلدرا  ةجللن حة طرعر  ، مه حةلد رح  لف كراي حة طرعر  متمظلؼ لمحردهر 

 ػػتند لةػػ  ردػػلد لدػػرا  ، كلػػر ت لػػؿ علػػ  ت ػػدلـ كراػػي حة ػػدلر  حةلتنمعػػي محةلتجػػددة حةتػػ  قػػد ال ت

 ػػػػػلف مظػػػػرئؼ حةلدػػػػررؼ حةتجررلػػػػي حةت للدلػػػػػي ممظػػػػرئؼ حةلدػػػػررؼ حةلت ددػػػػػي  تجلػػػػن لػػػػر  فلػػػػ 

  .( 28،  8002ا ع دحةفللد ،  علرؿ املدررؼ حال ت لرر محم

ت ػػػـم علػػػ  تنملػػػن حة طرعػػػر  حةتػػػ  ةشػػػرلؿ ال ػػػفي حةلدػػػرؼ حتف هػػػذح حةت رلػػػؼ  لػػػفلت ػػػح  

حملػػػػر حةػػػػذ  لف ػػػػؽ حال ػػػػت رحر اػػػػ  فركػػػػي حةمدحئػػػػن ملػػػػ د  لةػػػػ  حن فػػػػرض ل ػػػػرطر  ،  رلػػػػؿ ل لػػػػرلت

ملػف  ػـ  ، تدػل  كراػي حة طرعػر   ػالؿ نفػس حةفتػرة حال ت لرر ، مذةػؾ مف حةػدمرح  حالقتدػردلي ال

محن فػػرض  ، اػػ  مدحئػػن قطػػرع ت ػػر حةتػػ  ل ػػدللر قطػػرع ل ػػلف قػػد ل م ػػخ زلػػردة   حةمدحئػػن  اػػإف ن ػػص
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 ردةخ حرتفرع ا  حةطلػ  علػ  حالئتلػرف لػف قطػرع ل ػر ، عل  حالئتلرف حةلدرا  ة طرع قد ل حةطل 

ي ك ػرد لمجػ حة طرعر  حةتػ  لت رلػؿ ل لػر حةلدػرؼ لف ر  ل لن ر  محمهـ لف ذةؾ تنخ ةم تدر  قطرع

فػدة علػر ةػم كػرف حةلدػرؼ  اإف ل ػرطر ذةػؾ  ػمؼ تكػمف تقػؿ، تخ ترت  علللر لاالس   ض لنشا

  .( 80،  8007ا حةنشرت  ،  رللخ لن هذح حة طرع دمف غلر در ت تل 

 :إيجابيات ومزايا المصرف الشامل أ ـــ

 تت ـ حةلدررؼ حةشرللي   دة للجر لر  ملزحلر ه  : 

 رح  حةفجـ ا  حةتكرةلؼ .م تف لؽ ما -2

لػ د  لةػ  ك ػ  شػػرلفي حملػػر حةػذ   ، حةلرةلػي حةل دلػيتنملػن حة ػدلر  حةلدػرالي م  -8

 مح  ي لف حة لالء .

 حال ت لررلي .الؿ للرر تلر ةلمظرئؼ حةتجررلي م رحدح  لف  تنمع لدردر حإلل -2

حال ػػػػػػت لررح  ، م  رةتػػػػػػرة  ت للػػػػػػؿ حةللكلػػػػػػ  ةلكمنػػػػػػر  لففظػػػػػػي حة ػػػػػػرمض م  حةتنملػػػػػػن -4

 .( 9-2،  8004ا درةح م ل رمف ، حةل رطر حالئتلرنلي ككؿ 

لال تنػػخ  ػػجؿ علللػػر   ػػض    حةتػػ  للكػػف تف تف  لػػر حةلدػػررؼ حةشػػرلليم رغػػـ حةلزحلػػر م حاللجر لػػر 

 جلرةلر ا  حةن رط حةترةلي :حةلا ذ محةت  للكف ل

حال تكػرر م  ل د  ت دد حمنشطي ا  حةلدررؼ حةشػرللي لةػ  حن فػرض فػمحاز حإل ػدحع -2

 حةلرة  .

 حة طرعر  نظرح ةتتطلتلر   طرعر  ت رس .  فرء حمدحء حة  لؼ ة  ضل -8

 ردي ا   ،  لؽ لشركؿ تت لؽ  رةل رطرة لف فل  تف لؿ حةر فلي عل  حة لمةي -2

فرةػػػي تمظلػػػؼ حةلػػػمحرد حةلرةلػػػي اػػػ  لشػػػررلن طمللػػػي حمجػػػؿ م لػػػر قػػػد لفػػػد  لػػػف طل ػػػر  

  لفرجئي ةل لالء .
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  :كيفية التحول إلى المصارف الشاممةـــ ب 

 للف هلر : لتـ حةتفمؿ لة  حةلدررؼ حةشرللي لف  الؿ لنلجلف ت ر     

ملتل ػػػػؿ اػػػػ  تفملػػػػؿ لدػػػػرؼ ا لت دػػػػص تم تجػػػػرر  قػػػػرئـ  رةف ػػػػؿ لةػػػػ   المــــنهج األول : -

 رلدرا-حةلرحد تفمللخ لة  لدرؼ شرلؿ  -شرلؿ ، عل  تف لكمف هذح حةلدرؼ  لدرؼ

ك لػػر حةفجػػـ ، مةدلػػخ حة دلػػد لػػف حةفػػرمع ، مةدلػػخ كػػمحدر  شػػرلي ل هلػػي ، ملػػدعـ ا رةلػػي هػػذح 

   ح تكرر ، م لؽ حماكرر ، م نرء حة لـ حةلففزة ةل لؿ . حةلنلن قدرة حة لردح  عل

لدرؼ شرلؿ جدلػد ، فلػ  لتطلػ  حملػر حة ػدء لػف حم ػرس ملػف لنشرء  المنهج الثاني : -

حة رعػػػدة مح تلػػػرر كػػػمحدر  شػػػرلي قػػػردرة مل هلػػػي ، متػػػدرل لر ، محةت ػػػرمف لػػػن لدػػػررؼ تجن لػػػي 

متجللػػز  شػػكللر  ، متكنمةمجلػػر ملدػػرالر  ، حةلنر ػػ  ةال ػػتفردة لػػف   رحتلػػر ، متػػمالر حةلكػػرف 

 محة لرـ  رةفلال  حةدعرئلي محةت مل لي محةترملجلي حةالزلي ، إلنجرح اكرة حة نؾ حةشرلؿ . 

ـ ، فلػ  لػترر ػلف ،  ػؿ للكػف حم ػذ  للػر ل ػر  متجدر حإلشررة لة  تف حةلنلجلف ةل ػر  ػدلللف تم لت 

حةشرمط محة دػرئص خ ر التمحالؿ ، طرةلر تشر لدرؼئـ  رةف ؿ لة  قر لدرؼؿ لم حة لؿ عل  تف

حةلدرؼ ، ما  حةمق  نف خ درح ي لدس ت  ؿ حة مؽ ، مح تل ر خ ةل رلال  م دلر   حةلفددة ةذةؾ

حةتفػمؿ محةتطػملر ،  ة لمد محةلفددح  حةت  تمحجػخ علللػيحةشرلؿ ، محةتتل  عل  حة   ر  ، مل رةجي ح

 . ( 800 – 299،  8004ا عرح ي ،   لفم ذةؾ لتـ حةجلن  لف لزحلر حةلنلجلف حة ر  

حةلتالف ي ا د حشتلل   ي حةتطمرح  حةدمةلي حةلت ررعي م ا   مء     لدرؼ ةل لر حةلركز  ةلمحكم 

لت لنلر لفلـم حةلدررؼ عل  تغل  حمنشطي حةت   8002ة رـ  2( ةل رنمف رقـ 22حةلردة ا

ؼ لة  شرل   ةك  تتفمؿ هذ  حةلدرر  ذةؾ مار حة رنمف ةللدررؼ حةتجررلي حإلطرر حةتحةشرللي م 

ف كرف هنرؾ   ض حةلالفظر  حةت  للكف تف تفدلفلمـ حةلدررؼ حةشرللي ، م  لف فرلي هذ   ح 

تنص عل   رمرة ل الغ حةلدرؼ حةلركز   72لف حةلردة  8، ال ال حةف رة حةلدررؼ ا  حةتنملن
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شترط ةنفرذ هذح حة رحر حعتلرد  لف لتلرـ ، م  20ح  طمللي حمجؿ  الؿ  رة رحرح  حةلت ل ي  رال ت لرر 

رلي حةت رلؿ لجلس لدحرة حةلدرؼ حةلركز  ، كذةؾ ةـ لنص حة رنمف عل  حة لرح ةللدررؼ حةتجر

ددحر تم فت  حالشترحؾ ا  لددحر حممرحؽ حةلرةلي رةلشت ر  حةلرةلي م  ةـ لت لف حة رنمف  ، م ح 

ن  حمدمؿ حةلرةلي ا لدررؼ حمدمؿ حةف ل لي لة  جر  حة لرح  إنشرء لدررؼ تت رلؿ ا

 . حال ت لرر (

 مخاطر أنشطة غسيل األموال  :      2 – 2 – 4
ت ت ػػر ظػػرهرة غ ػػلؿ حملػػمحؿ لػػف ت طػػر حةجػػرحئـ حةلرةلػػي ، محةتػػ  شػػلل  ل ظػػـ حةل ػػرلال  

، مقػد تدس تزحلػد  رنمنلػي ةلػذ  حةل ػرلال  حةغلر حةت  لترت  علللر حنتفرء حةدفي حةلدرالي ، م  حةلرةلي

لللػر  ت لػلض ة مةلي حةلرةلي حةل رمني  زلردة حالتجر  نفم حةتفرلر حةلرة  لة  حزدلػرد حالتجػر  نفػم عح

ـ ح ػتتالؿ حةتطػمر حةت نػ  محةتنػمع اػ  حمدمح  محةم ػرئؿ حةلرةلػي محةلدػرالي مغ ؿ حملػمحؿ ، فلػ  تػ

لةػ  تف علللػر   متشػلر   ػض حةدرح ػر  رة ع ػر حةفػدمد .فرر لف حة لػمد  اػ  ن ػؿ حملػمحؿ حة ػذمحةت

% لػػف حةنػػرتن حةلفلػػ  حإلجلػػرة  ، منفػػم  20% لةػػ   82غ ػػلؿ حملػػمحؿ اػػ  رم ػػلر تتػػرحمح لػػر لف 

اػ   حملرلكلػي% ة رلطرنلػر ، متػ ت  حةماللػر  حةلتفػدة  22% لةػ   7م % ةجللمرلي حةتشػلؾ ،  20

لللػرر دمالر ،  200 فػمحة    ػنملر  لػف جػرحئـ حةل ػدرح   ل دلي حةدمؿ حةت  لتـ غ ػلؿ حملػمحؿ اللػر

% لػف  9ف ت ػدر  حملػـ حةلتفػدة  لػر ال ل ػؿ عػر مح  رحئلؿ م رنرلر ، م  لمحةلك لؾ مرم تلللر  مل رح 

 .(222،  8002ة حةدمةلي احةفرر   ، فجـ حةتجرر 

 مفهوم غسيل األموال :  -أوالً 

ا   نػػػخ غ ػػلؿ حملػػػمحؿ  2990حةدػػردر عػػػرـ دةلػػػؿ حةلجنػػي حممرم لػػػي ةت ػػلؿ حملػػػمحؿ ل ػػرؼ 

 غلػر حةشػرع حةلدػدر  لنكػرر فػرء تم لجرحللػي  لػدؼ لتفملؿ حملمحؿ حةلتفدلي لػف تنشػطي علللي 



 77 

جنػػػ  حةل ػػػ مةلي حة رنمنلػػػي عػػػف ، تم ل ػػػرعدة ت  شػػػ ص حرتكػػػ  جرلػػػر   تةلػػػذ  حملػػػمحؿ محةلفظػػػمر 

 .( 222،  8002ا حةفرر   ، ح حةجـر ا ذحالفتفرظ  لتفدال  ه

 حؿ ع ػػررة عػػف لجلمعػػي لػػف حإلجػػرحءح  حةلرداػػي لةػػ م دػػمرة عرلػػي اػػإف علللػػي غ ػػلؿ حملػػم 

عػػػردة  ػػػ لر  اػػػ  حةغلػػػر ل فػػػرء حةلدػػػدر حةف ل ػػػ  ةأللػػػمحؿ  شػػػرعلي ، ملنفلػػػر دػػػفي حةشػػػرعلي ، مح 

ا لدػرؼ ةل لػر حةلركػز  ، حةنشػرة حالقتدػردلي ،  ه لرحفؿ  هذ  حإلجرحءح    ال يمتلر حالقتدرد ، 

  : ( 2،  42، حةلجلد  8002حةر ن حة رة  ، 

رمةػي لد ػرؿ حملػمحؿ محةلتفدػال  لتـ  ػالؿ هػذ  حةلرفلػي لف حمة اإليداع أو التوظيف :مر  -

 لشرمعي لة  حةنظرـ حةلرة  محةلدرا  . حةغلر 

ي لػػف حة لللػػر  لتطلػػي علػػ   ل ػػتلػػتـ  ػػالؿ هػػذ  حةلرفلػػي حة التمويــه : مرحمــة التقيــيم أو -

رة  ادػػؿ هػػذ  عي ، م رةتػػحةلرةلػػي محةلدػػرالي ، حةلرداػػي ةطلػػس ل ػػرةـ حملػػمحؿ غلػػر حةلشػػرم 

 حملمحؿ عف هذ  حةلدردر . 

لشػػرمعي اػػ  حةنظػػرـ حةلػػرة  حةغلػػر الؿ هػػذ  حةلرفلػػي لدلػػرج حملػػمحؿ لػػتـ  ػػ: مرحمــة الــدمج  -

  .   لر ا  حالقتدرد ك لمحؿ لشرمعيمذةؾ لف  الؿ لعردة  ، حةشرع 

 خصائص عمميات  غسيل األموال :  -ثانياً 

دة  دػػرئص ،   ػػهػػر لػػف حمنشػػطي حةلرةلػػي  حم ػػرس غلر تتللػػز علللػػر  غ ػػلؿ حملػػمحؿ عػػف 

  : ة ؿ لف تهللر لر لل 

ترتػػ  عػػف  ،  ػػر  يي لكللػػي تم تر  ػػي منشػػطي رئل ػػلي ت ت ػػر علللػػر  غ ػػلؿ حملػػمحؿ تنشػػط (1

 حة لرـ  لر تفدلؿ تلمحؿ لف لدردر غلر لشرمعي . 

ل ػػتتلي لنػػرخ حةجترحاػػ  اػػ  ظػػؿ حة مةلػػي  حالنتشػػررتتللػػز علللػػر  غ ػػلؿ حملػػمحؿ   ػػرعي  (2

 عرةللي تم دمةلي.  ح  حةتفرر حةلرة  محالقتدرد  ، م ذةؾ تد ف  تكت   ت  رد
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تتمحك  علللر  غ لؿ حملمحؿ لن تطمر م رئؿ حالتدرال  ، مقد ت ذ  ت ػت دـ اػ  عػدة  (3

، حةنفل ػي تنمحع لف تنشطي حةن د حمجن   محةل رر ي عل  حة لال  مشرحء حة  ررح  محةل ردف

قرلػي حةلشػرمعر  حال ػت لررلي ت  د لػ  ممدل  لة  حة  مردر  ةشرحء حم ػلـ محة ػندح  مح 

 ا  عد  حالقتدرد حةر ل  . 

لمحؿ دمةلر  لن حزدلرد حالتجر  ةتفرلر حةتجررة حة رةللي ، فل  ت تتؿ تزدحد علللر  غ لؿ حم (4

 علللر  حةتفرر لف حة لمد ا  ن ؿ حملمحؿ ع ر حةفدمد .

علػػػ  علػػػـ تػػػرـ   محعػػػد حةرقر ػػػي  ، ح ػػػطي    ػػػرحء لت ددػػػلف م  تػػتـ علللػػػر  غ ػػػلؿ حملػػػمحؿ (5

محإلشػػرحؼ اػػ  حةػػدمؿ ، مكػػذةؾ علػػ  علػػـ  فػػرص ملجػػرال  حال ػػت لرر محةتمظلػػؼ محمدػػمؿ 

 . ( 822 – 822،  8002ا ع د حةفللد ، حةت  تمار حملرف ةلذ  حملمحؿ 

 اآلثار المترتبة عمى عمميات غسيل األموال : ثالثًا ــ 

ملػػمار تف حال ػػت لرر اػػ  حملػػمحؿ غلػػر حةلشػػرمعي ل لػػؿ لػػف فجػػـ حة طرةػػي ، علػػ  حةػػرغـ لػػف  

اػػػػ   لال تف ح ػػػػت دحـ هػػػػذ  حملػػػػمحؿ ل ػػػػدؿ حةت ػػػػ ـ ،  ػػػػرعد اػػػػ  ت فػػػػلضاػػػػرص علػػػػؿ جدلػػػػدة ، مل

م رةتػرة  علػ  لنػرخ حال ػت لرر  ، ك لرح  عل  حالقتدػرد حةػمطن لشكؿ  طرح   ح ت لررح  قدلرة حمجؿ

محؿ ال للتلمف  رةتنللي حالقتدردلي   در حهتلرللـ  إلجرد غطرء لنر   الخ ، مذةؾ مف غر ل  حمل

ك ر لر حةدفي حةشرعلي ، دمف حالهتلرـ  رب رر حة ػل لي    ػت لرر لػد لمف الػخ .م  حةفركي تلمحةلـ مح 

 : ة لللر  غ لؿ حملمحؿ اللر لل   نرءح  عل  ذةؾ اإنخ للكف تل لص تهـ حب رر حة ل لي

اػػ   ، د ػػمؿ ال ل ػػتف منلرعلػػ  ر حةلشػػرمعي ، ملػػف  ػػـ فدػػمؿ حماػػرحد زلػػردة حةػػد مؿ غلػػ (1

لػ د   حةمق  حةذ  ال لفدؿ الخ تدفر  حةػد مؿ حةلشػرمعي علػ  زلػردة لنػرظرة ، مهػم لػر

 تمزلن حةد ؿ حة مل  .   لة  حةتفرم  ا 
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شػػػػكؿ لففػػػػظ حةتػػػػمحزف ي علػػػػ  لعػػػػردة تمزلػػػػن حةػػػػد ؿ حة ػػػػمل   حةفػػػػد لػػػػف قػػػػدرة حة لر ػػػػي حةلرةلػػػػ (2

 رحر حالجتلػػرع  ، مذةػػؾ   ػػ   حةتلػػر  حة ػػرل   حةلػػ  ر اػػ  حةلػػمحرد حةلرةلػػي حةالزلػػي محال ػػت

عل  حة دلر  حالجتلرعلي محةنف ر  حة رلػي ، معنػدلر ت ػمد حملػمحؿ حةلت ػمةي  رنلػي   ةإلنفرؽ

شػردة ر  ل لنػي تتدػؼ   ػدـ حةر   لةػ  زلػردة حة ػدرة حةشػرحئلي ةفئػدح ؿ حةدمةػي ، اػإف ذةػؾ لػ د

حة ػػػمة  محن فػػػرض حم ػػػ رر ، ملػػػر لػػػنجـ عػػػف ذةػػػؾ لػػػف حرتفػػػرع اػػػ  حإلنفػػػرؽ  حالقتدػػػردلي اػػػ

 حةشرحئلي ةلن مد . 

تمجػػػخ  ة  حن فػػػرض حةلػػػد رح  حةتػػػ  للكػػػف تفهػػػرم  ر مس حملػػػمحؿ لةػػػ  حة ػػػررج ، م رةتػػػر (3

 .  ةال ت لرر حةلفل 

تدػػػدلر حةت ػػػ ـ لػػػف حةػػػدمؿ حةدػػػنرعلي حةلت دلػػػي لةػػػ  حةػػػدمؿ حةنرللػػػي ، مذةػػػؾ   ػػػ    ػػػرمج  (4

 ػػ لي لػػف حةػػدمؿ حةنرللػػي لةػػ  حةػػدمؿ حةدػػنرعلي حةتػػ  لشػػ ر تدػػفر  حملػػمحؿ حة ػػذرة  تلػػمحؿ

، م لػػن مجػػمد تلػػرر د ػػؿ ك لػػر اػػ  حةػػدمؿ حةدػػنرعلي ال لدػػرف خ  تنلػػر تك ػػر تلرنػػر  ملػػمحةلـ

، م نظػػرح زلػػردة اػػ  حة ػػرض حة ػػل   اػػإف ذةػػؾ قػػد لػػ د  لةػػ  فػػدم  ت ػػ ـ اػػ  هػػذ  حةػػدمؿ 

، % لف فجػـ تجررتلػر حةدمةلػي20محة  ةدمؿ حةدنرعلي ا  فمف حةدمؿ حةنرللي ت تلد عل  ح

حةتػػػ  ت ػػػتمردهر حةػػػدمؿ اػػػإف حرتفػػػرع حم ػػػ رر اػػػ  حةػػػدمؿ حةلت دلػػػي ل نػػػ  زلػػػردة ت ػػػ رر حة ػػػلن 

 .   رةترة  حرتفرع حم  رر اللرحةنرللي ، م 

ت فػلض قللػػي حة للػػي حةمطنلػػي ، مذةػؾ منػػخ عنػػد  ػػرمج رتس حةلػرؿ لػػف حةن ػػد حمجن ػػ  ل نػػ   (5

زلػػػردة عػػػرض حة للػػػي حةلفللػػػي محرتفػػػرع حةطلػػػ  علػػػ  حةن ػػػد حمجن ػػػ  ةتلملػػػؿ حةلتطل ػػػر  ذةػػػؾ 

حةف للػػي ةالقتدػػرد لػػف جرنػػ  ، مةلمحجلػػي طلػػ  غر ػػل  حملػػمحؿ لػػف جرنػػ  ل ػػر ، للػػر قػػد 

 .( 222،  247،  8002ا حةفرر   ،ل د  لة   فض قللي حة للي حةلفللي 
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تـ رـ   لللر  غ لؿ حملمحؿ ل لرللي ا  ةل لر ةالؿ حةلدررؼ حة ةلفللمةي دمف ح تتم           

 ش ف لكرافي غ لؿ حملمحؿ ةلل   لف جلي حةل رللر حةدمةلي  8002( ة ني 8حة رنمف رقـ ا لددحر

م لف جلي ت رس ل ت لر  حةلفراظي عل  حة رلي حةلدرالي حةت  ، ؿ ةلكرافي ظرهرة غ لؿ حملمح

 ركرئز حة لؿ حةلدرا  ا  ةل لر . ه  لف

لر لة  لنن م حةتدح لر حةت  تلدؼ لف مرحئ حإلجرحءح قد حت ذ  حة لطر  حةن دلي لجلمعي لف م 

 ت ل  ا مفدة حةل لملر  حةلرةلي مفدة لنشرءلنلر  ، ؿ حملمحؿ ع ر حةجلرز حةلدرا لعلللر  غ 

ي  مهي لف كراي حةل   ر  حةلرةلعف حةل رلال  حةلشت ررلر  لةللرتر ؿ  ا  لدرؼ ةل لر حةلركز 

ت دـ لةللر حة الغر  عف هذ  حةل رلال  لف ت  ش ص تم ، م محةتجررلي محالقتدردلي ذح  حةدلي

حةفرال    حةدمؿ حم رس حةل لملر  م حةت ررلر ا  . م ةلذ  حةمفدة تف تت ردؿ لن نظلرحتلر اجلي 

  لي الر عل  علللر  غ لؿ حملمحؿ ، كلر تـ لةزحـ كراي حةلدررؼ حة رلطمحئحةت  تشت خ ا  حن

  حةدمةي  إنشرء مفدة ارعلي ت ل  ا حةمفدة حةفرعلي ةلل لملر  حةلت ل ي  لكرافي غ لؿ حملمحؿ ا

حةدف ر  حةت  لجرللر حةلدرؼ تم حةل   ي حةلرةلي تم تتمة  ردد ملتر  ي كراي حة لللر  م 

،  عيحةلت رللمف لن حةلدرؼ تم حةل   ي حةلرةلي حةت  لشت خ ا  عالقرتلر  دف ر  غلر لشرم 

ر  تتمة  هذ  حةمفدة حةفرعلي حإل الغ عف حةل لملر  حةت  تتدؿ  لذ  حة لللر  لة  مفدة حةل لملم 

 .(272 -270،  8002احةفرر   ، حةلرةلي  لدرؼ ةل لر حةلركز  

 رإل راي لة  تشكلؿ حةلجني حةمطنلي ةلكرافي غ ؿ حملمحؿ  لمج  قرحر لجلس لدحرة لدرؼ ةل لر 

 . 8002( ة ني 24م حةل دؿ  رة رحر رقـ ا 8002ة ني ( 82حةلركز  رقـ ا

 :    اتفاقية تحرير تجارة الخدمات     3 – 2 – 4

 حةنترئن حةت  حنتل  لةللر جمةػي سفد( ل  رلي ةلتجررة ا  حة دلر  ا حةجر حالتفرقلي حةت ت ر 

التفرقلػػي حة رلػػي لػػف  ػػالؿ حلنظملػػي تفرلػػر حةتجػػررة حةدمةلػػي ، مرجػػمح  ، مهػػ  حةجمةػػي حة رلنػػي اػػ  حم
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ةلت رلفي محةتجػررة ا حةجػر  ( محةتػ  ت ػفر    ػد لفرم ػر  ح ػتلر   لػرن   ػنمح  ، عػف عػدة نتػرئن 

متمقلػػن حالتفرقلػػي حة رلػػي  2992هرلػػي لػػف تهللػػر لنشػػرء لنظلػػي حةتجػػررة حة رةللػػي اػػ   دحلػػي  ػػ تل ر 

 .2999عرـ  ، عل  تف ل دت  رلرف حالتفرقلي   كلللر 2997عرـ  GATSةتجررة حة دلر  

( دمةػػي علػػ  222حة ػػدلر  حةلرةلػػي ، مق ػػ  نفػػم ا تفرلػػر ماػػ  ظػػؿ حةتمجػػخ حة ػػرةل  نفػػم

  2994( اػػػػػ  لػػػػػ تلر لػػػػػرحكش عػػػػػرـ WTOحة رةللػػػػػي ا حةم ل ػػػػػي حة ترللػػػػػي إلنشػػػػػرء لنظلػػػػػي حةتجػػػػػررة 

  .( 42،  8002ا درمني ، 

جػؿ لر  لف تة  ت للؿ لللي لمرد  حة د( ل ا  حة دلر  ا حةجر حةتجررة  حتفرقليمتلدؼ 

تم ع  ػر  لدحرلػي غلػر ل ػلمح  ت دلـ  ػدلرتلـ ع ػر حةفػدمد محةنفػرذ لةػ  حم ػمحؽ دمف فػمحجز فلرلػي

  .( 2،  8007ا حةنشرت  ،   لر

مللكف لة رء حة مء عل  هذ  حالتفرقلي لف  الؿ  لرف لفلمـ تفرلر تجررة حة دلر  منطػرؽ 

  -ةلر ، مذةؾ اللر لل :حةل ردئ حم ر لي حةلرة  محة دلر  حةت  تت لنلر حالتفرقلي م  حةتفرلر

 مفهوم تحرير تجارة الخدمات :  -1

ة حة ػػدلر  فلػػ  تنػػخ ال تمجػػد لشػػكلي ا ع ػػر ر رمـ تجػػل تلػػؼ لفلػػمـ تجػػررة حة ػػلن ، عػػف لفلػػ 

حةفػػدمد ( مت رلفػػر  جلركلػػي  رةن ػػ ي ةل ػػدلر  . ةكػػف حة لػػمد علػػ  حةتجػػررة تػػ ت  لػػف  ػػالؿ حة ػػمحنلف 

    حالتفرقلي حة رلػي ةتجػررة حة ػدلر  لةػ   حإلدحرلي حةت  ت  لر حةدمؿ ، مقد  ح محإلجرحءمحة رحرح  

حةمدمؿ لة  نظرـ ةلت ردؿ حةفر ا  حة ػدلر  ملػف  ػلنلر  لزحةي هذ  حة لمد تم ت فل لر ، لف تجؿ

 (.48،  8002ا درمني،  ةلرةليحة دلر  ح

 التحرير المالي : نطاق  -2

مال لػػد ؿ اػػ  نطرقلػػر  ، حةطػػر ن حةتجػػرر  محة ر لػػي ةلتػدحمؿ شػلل  حالتفرقلػػي كػػؿ حة ػدلر  ذح  

حة دلر  حةتػ  ت ػدللر حةدمةػي ، ملػف تهػـ حة ػدلر  حةتػ  تل للػر حالتفرقلػي ، حة ػدلر  حةلدػرالي حةتػ  
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ل ػػؿ حةتػػ للف م ػػمؽ حةلػػرؿ ،  ، حة ػػدلر  حةلرةلػػي حةتػػ  ت ػػدللر حةشػػركر  حةلرةلػػيم ت ػػدللر حةلدػػررؼ ، 

  .(22،  8007حةدرملش ، اال  ، مغلرهر   حةن ؿ ، محالتدر دلرم 

 لل  :  ملف حة دلر  حةت  لت لنلر حالتفرؽ لر

قػػرحض ل ر ػػؿ حإلقػػرحض حال ػػتلالك  م حإل قػػرحض   نمحعػػخ  لػػر الػػخحة ػػدلر  حةلدػػرالي ا حإل (أ 

 .همف مغلر  ( ر 

 لػػػر اللػػػر  طرقػػػر  حالئتلػػػرف محةػػػدان محة دػػػـ  ، جللػػػن حة ػػػدلر  حةلدامعػػػي محةتلملػػػؿ حةن ػػػد  (ب 

حة لػالء لػذح  مةف ػر  درالي ، هذح ل راي لة  حةلترجرة ةحةل حممحلرلكر  حة لرفلي  م محةش

ما  كراػي تدمح  حة ػمؽ حةلرةلػي متدمح   ػمؽ حةدػرؼ م ػ ر حةفرئػدة ، مكػذةؾ  ا  حة مردي

  دلر  حةل ردي محةت ملي ةللمجمدح  حةلرةلي .

ئؾ ، محةلشرركي ا  لددحر ل تلػؼ حممرحؽ حةلرةلي حة ر لي ةلتدحمؿ ، محمدمؿ  لر اللر حة  ر (ج 

دحرة حمدمؿ كرةن د ملفراظ حممرحؽ حة  .لرةلي تنمحع حة ندح  ، مح 

 ػػػػدلر  حة فػػػػم  محال ػػػػت لررح  حةلت ل ػػػػي  رال ػػػػت لرر مت ػػػػدلـ حةلشػػػػمرة   دػػػػمص علللػػػػر   (د 

عػػردة حةتػػ للف للف كرة ل ػػرة محةمكرةػػي محة ػػدلر  حةل ػػرعدة محةم ػػرطي اػػ  حةتػػ  ، حةشػػركر  مح 

 ي . حال تشررل

 ػػػػدلر  حة فػػػػم  محال تشػػػػررح  حةلت ل ػػػػي  رال ػػػػت لرر مت ػػػػدلـ حةلشػػػػمرة   دػػػػمص علللػػػػر   (ه 

عرد   .( 82،  8002ا حة طل  ، ة هلكلتلر مدلرغي ح ترحتلجلتلر حةشركر  مح 

 تحرير تجارة الخدمات :  التفاقيةالمبادئ األساسية  -3

 دمحةتػػ  لجػػ  لرحعرتلػػر عنػػلػػف حةل ػػردئ حةتػػ  قرلػػ  علللػػر حتفرقلػػي تفرلػػر تجػػررة حة ػػدلر  ،  

 حةتط لؽ لر لل  :
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 أ( مبدأ الشفافية : 

حةتػزحـ تطػرحؼ حالتفرقلػي  نشػر كراػي حة ػمحنلف محةلػمحئح محةت لللػر  حإلدحرلػي محالتفرقلػر   حةل ػدتهػذح ل ن  

لكرنلي لنشرء لرحكز قمللي ةلرد علػ  حال تف ػررح  اػ  هػذح  حةدمةلي حةلت ل ي  رةتجررة ا  حة دلر  ، مح 

د  نشػطي حة رةللػي ةلػمر كلر لت لف هذح  حةل دت حةتزحـ حةشفرالي مت ردؿ حةل لملر   شػ ف حم . لجرؿحة

  .(7،  8007حة دلر  احةنشرت  ، 

 ب( مبدأ التحرير التدريجي : 

محةتنللػػي اػػ  حةػػدمؿ حةنرللػػي ، ةػػذةؾ تػػـ لعطػػرء هػػذ  حةػػدمؿ   ػػض حالتفػػرؽ علللػػي حةنلػػم  رحعػػ  

تف لؽ حةتفرلر حةتدرلج  م محؽ حة ػدلر  حةلرةلػي ، مزلػردة فدػتلر عل  حةلزحلر لف تجؿ ل رعدتلر 

، مت زلػػػز قػػػدرتلر علػػػ  ح ػػػتل ر  حةتكنمةمجلػػػر ة رةللػػػي لػػػف هػػػذح حةنػػػمع لػػػف حة ػػػدلر لػػػف حةدػػػردرح  ح

  .( 42،  8002 درمني ، اكفرءة ت محقلر حةلرةلي حةفدل ي ، مران 

 ج( مبدأ الدولة األولى بالرعاية : 

ةل دت علػ  عػدـ حةتلللػز  ػلف لػمرد  حة ػدلر  حمجرنػ  لػف فلػ  د ػمةلـ لةػ  لنطم  هذح ح 

مةػػػي ع ػػػم اػػػ  دللػػػزة تلنفلػػػر   ت فمف حالتفرقلػػػي ت  ػػػ   ػػػ ، مشػػػرمط حةتشػػػتلؿ ، مذةػػػؾ  حم ػػػمحؽ

ح اػ  نتلػ فة  م ل ر مةدمةي ت رس غلر ع م اللر لت لؽ  رةتجررة ا  حة دلر  لن تػ  تحالتفرقلي 

حالتفرقلػػي مال للنػػن ذةػػؾ لػػف لػػنح  اػػ  حمع ػػرءقلػػد لةػػ  كراػػي حمطػػرحؼ  ذح  حةمقػػ  مدمف شػػرمط تم

، ت  لشػرركي اػ  حةفػدمد ةت ػللؿ حةت ػردؿ اللػر  ػلف لنػرطؽ  ػدلر  علػ  حةفػدمد للزة ةدمةي لجػرمرة 

   .( 224،  8002ا ع دحةفللد ،  مت تللؾ تنتنا ط مت تدر عل  حة دلر  حةت  

 مارسات التجارية المقيدة : تكارات والمد( مبدأ عدم السماح باالح

حم رةل  حةفلرئلػي حةتػ  للكػف تف ت ػمؽ تفرلػر تجػررة حة ػدلر  ، لتل ػؿ اػ    ػض لف تفد  

مطنلػػػمف ةت للػػػد لنرا ػػػي حمجرنػػػ  ، حة ػػػدلر  حة ر حةلشػػػرمعي حةتػػػ  قػػػد لت  لػػػر ل ػػػدلمحةللرر ػػػر  غلػػػ
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ةنمعلػػي ل لنػػي لػػف  حةلفللػػي حم ػػمحؽل ػػراي لةػػ    ػػض حةللرر ػػر  حةتػػ  قػػد تػػتـ  مح ػػطي لفتكػػر  

، مقػد تػتـ  مح ػطي حةلفتكػرلف عنػد ت ػدلـ  حم ػمحؽحة دلر  ، للر لفد لف لنرا ي حمجرن  ا  تلؾ 

 .حة ررجلي  حم محؽ حة دلر  ا 

ةكػػف حالتفرقلػػي تعطػػ  هػػ الء حةلفتكػػرلف حةفػػؽ اػػ  حفتكػػرر حم ػػمحؽ حةلفللػػي ،  شػػرط تف ال  

 .( 42،  8002تزحـ حةدمةي  رةتفرلر ا  درمني ، ت ؽ لن حةلتـ ح تتالؿ هذح حةفؽ  طرل ي ال ت

تفدلر  عل  حةت  ت لر ل ؿ تفد لظرهر حة مةلي حةلرةلي م لف حتفرقلي تفرلر تجررة حة دلر  ت

حالقتدرد حةلل   هم تفد هذ  حالقتدردلر  حةنرللي ي حةنرللي لنلر ، م  ردحقتدردلر  كؿ حةدمؿ ، م 

لف ذ لف  الؿ تفرلر تجررة حة دلر  م  ذ  م  مؼ تت حةلتمقن تف لت  ر  رة طمح  حةت  حت لفم 

   لنلر حة دلر  حةلرةلي .

 ةال ترحتلجليعل  حةرغـ لف حةجلمد حةل ذمةي ا    لؿ لعردة هلكلي حة طرع حةلدرا  ما ر م 

حةت  م  لر لدرؼ ةل لر حةلركز  اإف للجرد حةم ن حةتنرا   حةلنر   ا  ظؿ حةتمجلر  حة رةللي 

ر لتطل  حة لؿ ة حة دلر  كلر ترس حة   ي حةلمادة لف دندمؽ حةن د حةدمة  لة  ةل لنفم تفرلر تجرر 

 ات رلر   رحء دندمؽ حةن د حةدمة  ا  لطرر لشرمرح  حةلردة حةرح  ي ة رـ عل  تف لؽ لر لل  

 :(20ػ  9، 2010

هم  طمة هرلي  8002ا  عرـ لف ح تفدح  شلردح  للدحع لدرؼ ةل لر حةلركز   .1

كذةؾ قرـ لدرؼ ةل لر حةلركز  ا  تمحئؿ عرـ ، م  حة لر ي حةن دلي لز دمر رتجر  ت ز 

لملر  رإل راي مجؿ  82 ر تفدح  تجؿ ح تف رؽ جدلد ةشلردح  حإللدحع ل لغ  8020

نشرء ت للؿ ةلللي محفدة اإف حة   ي تشجن حة لطر  عل  لملر م  92ةلدة ح تف رؽ  ح 

 حةل   قدلر ا   طتلر ا  :

 . زحد ةشلردح  حإللدحع م زلردة لجرؿ حال تف رؽح تفدح  لةلي حةل . أ



 78 

 ت زلز نظرـ حةت ملي ةلل رعدة ا  تطملر حة مؽ حة رنملي . . ب

  ترض ت زلز ارعللي حة لر ي حةن دلي .تطملر نظرـ ةلتن    رة لمةي  . ج

ت ملي حةتن لؽ لن حة لر ي حةلرةلي حة رلي ةلفد لف  خ حة لمةي  لر ا  ذةؾ لر لتـ  . د

 قرحض حةلت ددي .عف طرلؽ ل   ر  حإل

 ، ا ال عفحةلكت لي ا  حةلدررؼؽ  لف مفدح  حةرقر ي حةللدحنلي م زلردة حةتن للج   .2

لر  ل   ر  تهللي ت للص علل نرء حة درح  لف  الؿ حةتمظلؼ محةتدرل  حإل راللف م 

 م ن  طي إلدالح تلؾ حةل   ر  .حإلقرحض حةلت ددي ، م 

لن ت  عل  حةلدررؼ حةلل لي ل رعفي حةجلمد حةل ذمةي ةتف لف حة  راي حالئتلرنلي ا   .3

حةت لـ لف   رح  ةل لر لف  الؿ حةتدرل  حةلت دص مفلال  حةتمعلي حةل تلداي م 

لن ت  تف ت رعد لعردة هلكلي . م ل تلؼ حة لدحف لف تجؿ تشجلن حةم رطي حةلرةلي 

ت ملي لدحرة حة لر ي رءة محةتن لؽ  لف حإلدحرح  م عل  ت زلز حةكفلدرؼ ةل لر حةلركز  

 حةن دلي .

لف زلردة لشرركي حةلدررؼ حمجن لي لف ش نخ تف ل زز حةلنرا ي م ل رعد ا  تطملر  .4

 .  مؽ قرمض لدرالي لجل ي ةجل  حال ت لررح  حمجن لي

  

 مستقبل النظام المصرفي الميبي في ظل تطورات العولمة المالية :    3 –4
 

لال تنلر اػ  حةمقػ  ذحتػخ تف لؽ حةك لر لف حةلزحلر محةفرص لة  خ تطمرح  حة مةلي حةلرةلي تتج

لتطلػػ  لػػف  حملػػرت لػػؽ حة دلػػد لػػف حةل ػػرطر حةتػػ  ةلػػر ل ػػررح   ػػل لي علػػ  حة لػػؿ حةلدػػرا  ، مهػػذح 

ؼ  فرعللػػػػي مكفػػػػرءة لػػػػن تلػػػػؾ ح ػػػػترحتلجلر  لالئلػػػػي ةلتكلػػػػ ت ػػػػرعلحةلشػػػػرالف علػػػػ  حةلدػػػػررؼ حةلل لػػػػي 

، مذةػػؾ لػػف  ػػالؿ تك لػػؼ ح ػػت دحـ حةتكنمةمجلػػر اػػ  حةدػػنرعي حةلدػػرالي متم ػػن حةدػػلراي طرحةل ػػر
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، محالهتلػػػػرـ  تطػػػػملر لدحرة  حإل ػػػػالل ةكترمنلػػػػي ، ل ػػػػراي لةػػػػ  حالتجػػػػر  نفػػػػم حةت رلػػػػؿ حةلدػػػػرا  حإل

 حةل رطر ، مت ن  ل ردئ حةفمكلي محإلدحرة حةرشلدة متط ل لر ا  حمجلزة حةلدرالي حةفدل ي  .

 تطوير الخدمات المصرفية الميبية ودعم قدراتها التنافسية :   1 -  3 –4
  نلػػػر حة ػػدلر  حةتػػػ  ت ػػمـ  لػػػر حةلدػػررؼ  لػػػدؼ حةػػر ح ت ر ػػػر  ،  ت ػػرؼ حة دلػػػي حةلدػػرالي

، متم ػػلن نطػػرؽ متتج ػػد هػػذ  حة ػػدلر  اػػ  حمنشػػطي حة دللػػي حالقتدػػردلي ،  لػػدؼ ك ػػ  حة لػػالء 

  .( 72،  8002ا  درمني ، حةت رلؿ حةلدرا  

حةنظػػػرـ حةلدػػػرا  حةلل ػػػ  لػػػف حالرت ػػػرء  ل ػػػتمس  دلرتػػػخ ، ملمحك ػػػي حةتطػػػمرح  مةكػػػ  لػػػتلكف 

 حبةلػر  محة محلػؿ حةترةلػي لت ػرعحةلدرالي حة رةللي ، ملف  ـ زلردة قدرحتخ حةتنرا لي ، اإنػخ لجػ  عللػخ 

 :(  247 – 242،  8002ا ع د حةفللد ، 

مهػػذح  حملػػػر لتطلػػػ  حة لػػؿ علػػػ  ل ػػػتمس  ومتنوعـــة :االتجـــال إلـــى تقـــديم خـــدمات متطـــورة  أواًل :

حةفكملػي تم حةدمةػػي تم علػػ  ل ػػتمس حةجلػػرز حةلدػػرا  اػ  لجلمعػػي تم علػػ  ل ػػتمس حة لئػػي حةدح للػػي 

ةكػػػؿ لدػػػرؼ حةتػػػ  تتطلػػػ  تنملػػػن حة ػػػدلر  حةلدػػػرالي متف ػػػلف جػػػمدة حة ػػػدلر  حةلدػػػرالي مدقػػػي 

دحرة ء حة ػدلر  مف ػف حةفػرمع م ػرعي تدححةل رلال  م رلي حةل ػرلال  محنتشػرر  ل رللػي حة لػالء ، مح 

 حال ػػترحتلجليحةلػػمحرد  كفػػرءة ةتف لػػؽ تهػػدحؼ حةر فلػػي مت للػػؿ حةل ػػرطر محال ػػتلرحر محةنلػػم مح ػػت دحـ 

 نر  ي حةت  ت دـ كراي حة دلر  حةلدرالي محةلرةلي لفللر  معرةللر  .لحةتنرا لي حة

ــًا : اػػ  غلػػرر  :المصــرفية  امــل مــع المســتحدثاتلمــدخول فــي التع االســتعداد واإلعــداد الجيــد ثاني

ا ػد حتجلػ  حةلدػررؼ لةػ  لفرمةػي للجػرد لجلمعػي لػف حةتطمرح  حةت   شػلدتلر حة ػرفي حةلدػرالي  

رهـ ن طػػػػي حة ػػػػدء اػػػػ  حة لػػػػؿ حة ػػػػدلر  حةتػػػػ  تل ػػػػ  حفتلرجػػػػر  نطػػػػرؽ عػػػػرلض لػػػػف حة لػػػػالء  رعت ػػػػر

عل  ذةؾ ا ػد  حةلدرالي ،  نرء   نظـ حةل لملر  ، م رعد عل  ذةؾ حةتطمر حةتكنمةمج  ا حةلدرا 

حتجل  حةلدررؼ حةتجررلي لة  ح تفدح   دلر  جدلدة ، مح تكرر م رئؿ م دلر  لدرالي ، تػمار 
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حن ػػػلر  حة ػػػػدلر  حةلدػػػػرالي لػػػف حةلدػػػػرؼ لةػػػػ  حة للػػػؿ   ػػػػلمةي مكفػػػػرءة  لػػػر لػػػػالءـ حالفتلرجػػػػر  

 . لي ت رسمحةلتطل ر  حةل ردرة ةل لالء لف نرفلي ملف ؽ حةر ح ةللدرؼ لف نرف

حةلدػػػػررؼ لةػػػػ  تطػػػػملر حة ػػػػدلر  حةلدػػػػرالي حةلمجػػػػمدة مت  ػػػػلط لجرحءحتلػػػػر ذةػػػػؾ دعػػػػر ة ػػػػد  

مح ػػػػػتفدح   ػػػػػدلر  جدلػػػػػدة ةلمحجلػػػػػي كػػػػػؿ حةتطػػػػػمرح  محةتتللػػػػػرح  اػػػػػ  عدػػػػػر حةل لملػػػػػر  محةت ػػػػػدـ 

حةتكنمةػػمج  لػػن حإلعػػالف عػػف هػػذ  حة ػػدلر  مت ػػمل لر ةجػػذ  علػػالء جػػدد لػػن حالفتفػػرظ  ػػرة لالء 

ؽ حم محؽ حةلدػرالي ، مح ػتلرحر حكتشػرؼ تنػمحع جدلػدة لػف حة ػدلر  حةلدػرالي حةتػ  حة دحل  ، م ل

لرغ لػػر حة لػػالء  لػػر لف ػػؽ حةنلػػم حةلطػػرد ةجللػػن تمجػػخ نشػػرط متعلػػرؿ حةلدػػرؼ ، متزحلػػد ندػػل خ اػػ  

 حة مؽ حةلدرالي متف لف ر فلتخ . 

ـ حةتكنمةػػػمج  اػػػ  ظػػػؿ حةت ػػػد حةتجررلػػػيحة ػػػدلر  حةلدػػػرالي حةتػػػ  ت ػػػدللر حةلدػػػررؼ متت ػػػدد  

ةػػػػػ  معلللػػػػػر  حةل ردػػػػػي حالةكترمنلػػػػػي دح ػػػػػؿ حةلدػػػػػررؼ ، محةلدػػػػػررؼ متشػػػػػلؿ  دلػػػػػي حةدػػػػػرحؼ حب

محالد ػػرر محةت ػػملؽ مقػػد  لػػغ  حإللػػدحعحالةكترمنلػػي محةلدػػرؼ حةلفػػمؿ مدػػنردلؽ حال ػػت لرر مشػػلردح  

 لرتنشػطتلدح  ا  ظؿ حة مةلي عنػدلر ت ػرا  حةلدػررؼ علػ   تقد حتجر  تنملن حةنشرط حةلدرا  

فل  ت ذ  تت رلؿ لن حة  مد حةل ػت  للي مهػ  حة  ػمد  Derivative Securitiesحةلرةلي حةلشت ر  

اػ  حةل ػت  ؿ ،  حةت  تلـز درف لر  شرحء تدؿ لف حة ػرئن   ػ ر لتفػؽ عللػخ اػ  تػررلخ الفػؽ لفػدد

ع ل ػؿ مكذةؾ حةت رلؿ ا  ف مؽ حةشرحء حال تلررلي مل رؼ عل   ذةؾ ع مد حةل ردةػي مهػ  عػدة تنػمح

ل ردةػػي حة لػػرر مل ردةػػي ل ػػدال  حة رئػػد مل ردةػػي حة لػػال  متف ػػؽ حةلشػػت ر  حةلرةلػػي عػػدة لزحلػػر تهللػػر 

حةػػػتفكـ محة ػػػلطرة علػػػ  حةل ػػػرطر متف ػػػلف ل ػػػدال  حالقتػػػرحض محإلقػػػرحض مح تكشػػػرؼ حم ػػػ رر اػػػ  

مفػمحؿ ماػ  كػؿ ححة ػلمةي حة مؽ م لل  ةل لال  حةمدػمؿ لةػ  حم ػمحؽ حةلرةلػي حةل تلفػي متف ػلف 

 ال ت لم حةلشت ر  لف ل رطر حةت رلؿ اللر . 
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مذةؾ لف  الؿ لعدحد حةكػمحدر حةلدػرالي متطػملر نظػـ  مهارات العاممين بالمصارف :تنمية  ثالثًا :

حإلدحرة ، لػػػػػف  ػػػػػالؿ  ػػػػػرحلن تدرل لػػػػػي لتطػػػػػمرة متطػػػػػملر تدحئلػػػػػـ اػػػػػ  لجػػػػػرؿ ح ػػػػػتل ر  حةل ػػػػػتجدح  

 . محمجن لي ا  هذح حةلجرؿ حةلفللي  حال ت رني  رة  رحمحةل تفد ر  متطملر حةدنرعي حةلدرالي ، م 

 قد علؿ لدرؼ ةل لر حةلركز  ا  لطرر  طتخ حةت  ترل  لة  تطملر تدحء حة طرع حةلدرا م 

لشرمع نظرـ  حةلدرا  عل  تنفلذ حال تفردة لف حةت نلر  حةفدل ي ا  لجرؿ تف لف  لئي حة لؿم 

م لتكمف هذح حةلشرمع لف  8004ن حم لر لف  ني حةلدامعر  حةمطن  م ذةؾ حعت ررح لف حةر 

، لنظملي حةل ردي حبةلي ،  ه  : لنظملي حةت ملي حإلجلرةلي حبنلي   رئل لي لس لنظملر

حةلنظملي حةلدرالي   حة ف  حةذحت  م ن رط حة لن ، م لنظملي ل رةجي حةدكمؾ ، لنظملي لال

عدحد حةلدررؼ ةل لؿ  نظرـمتتـ تللئي م  حم ر لي . حةلدامعر  حةمطن  لف  الؿ  رحلن تدرل لي  ح 

 لك في تلدؼ لة  تكملف كمحدر مطنلي قردرة عل  تشتلؿ م لدحرة كراي لكمنر  حةنظرـ .

رل  حةتدم  د حةدرح ر ا    لؿ تكملف حةكمحدر حةلدرالي حةل هلي قرـ حةلدرؼ حةلركز   إنشرء ل لم 

 8002ة رـ ( 288درؼ ةل لر حةلركز  رقـ ااظ لعل  قرحر لفر نرء  حةلدرا  ةل لرـ  لذ  حةلللي 

حةلرةلي ةلت كلد عل  تهللي  طط حةتدرل  م حةت هلؿ  إنشرء ل لد ةلدرح ر  حةلدرالي م حة ر   

  رة طرع حةلدرا  ا  حةدح ؿ م حة ررج .

 االتجال نحو الصيرفة اإلسالمية :  2 – 3 – 4

حالقتدرد  ، مقد  حةفكر  ا  ت د حةلدررؼ حإل الللي لف تفد  ل تجدح  حةفكر حإل الل 

مح تكػرر م ػرئؿ جدلػدة ةتف لػؽ ، اؽ  لف حة  لػدة حإل ػالللي محةل ػرلال  حةلدػراليحجرء  ةتف لؽ حةتم 

  (. 22،  8020ا لفلد ، رح  اللر حةتنللي متف لؿ حال ت لر
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 تعريف المصرف اإلسالمي : أواًل ــ 

ف لػػؽ حةػػر ح ، متلتػػـز اػػ  جللػػن   نػػخ ل   ػػي لرةلػػي لدػػرالي م ػػلطي تلػػدؼ لةػػ  تل ػػرؼ ا  

  .( 22،  8002ا  درمني ، مل رددهر ا  تعلرةلر متنشطتلر   فكرـ حةشرل ي حإل الللي

تمؿ لدػرؼ ل ػالل   حةلرةلي فدل ي حةنش ة ، فل  ت  س مت د حةلدررؼ حإل الللي لف حةل   ر 

،  2978  عػرـ حالجتلرع  ( م دت  للرر ي نشرطخ ا ، مهم ا  نؾ نردر 2972ا  لدرا  عرـ 

تػـ لنشػرء لدػػرالف ل ػاللللف هلػر  نػؾ د ػ  حإل ػػالل  اػ  دمةػي حإللػررح  حة ر لػػي  2972ماػ  عػرـ 

حةلدػررؼ  مت  ػلس حةلتفدة ، محة نؾ حإل ػالل  ةلتنللػي اػ  جػدة ، م  ػد ذةػؾ ح ػتلر  علللػي لنشػرء

دػر  ،  ال ي لدررؼ ل الللي ه   نؾ الدػؿ حإل ػالل  حةل 2977حإل الللي ، فل  ت س عرـ 

نػ  م نؾ الدؿ حإل الل  حة مدحن  ، م ل  حةتلملؿ حةكملت  ، تع  لر ت  لس حة نؾ حإل الل  حمرد

لدػرؼ قطػر حإل ػالل   ػـ  نػؾ قطػر حةػدمة   2928، م اػ  عػرـ  2972ةلتلملؿ محال ت لرر عرـ 

( 420، مت ػػذ  حةلدػػررؼ حإل ػػالللي اػػ  حةتزحلػػد فتػػ  مدػػؿ عػػددهر لةػػ  ا 2990حإل ػػالل  عػػرـ 

دمةػػي اػػ  حة ػػرةـ ممدػػؿ فجػػـ تعلرةلػػر لةػػ  نجفػػم ترلللػػمف دمالر  72رار  لنتشػػرح  اػػ  تك ػػر لػػف لدػػ

 (.292،  8024احة  رع ،  . 8020تلرلك  ا  نلرلي عرـ 

 أهداف المصارف اإلسالمية : ثانيًا ــ 

تلػػػدؼ حةلدػػػررؼ حإل ػػػالللي لةػػػ  لفرمةػػػي تشػػػتلؿ حةفػػػرئض لػػػف ر مس حملػػػمحؿ حإل ػػػالللي  

د رةلػػػػر  ، ل ػػػػراي لةػػػػ  لػػػػر تف  ػػػػخ لػػػػف حةنلػػػػمض  رةل ػػػػتمس حالقتدػػػػرد  لػػػػي ة لللػػػػر  حةتلمللاػػػػ  حمح 

 :(  22،  8002ا زغلمؿ ،  للي ، متتفدد تهدحالر ا  حبت ةللجتل ر  حإل ال

دلـ حة ػػدلر  اػ  حةتلنلػػي حالقتدػػردلي عػػف طرلػػؽ ت ػػحة لػػؿ لشػرحؾ كػػؿ لػػف رتس حةلػػرؿ م  ػػرة  -1

 .  حةلدرالي حإل الللي
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دـ حالكتنػػرز ، مذةػػؾ  إلجػػرد اػػرص مدػػلغ عدلػػدة ال ػػت لررح  تتنر ػػ  معػػ حال ػػت لررتشػػجلن  -2

 لن حمارحد محةل   ر  حةل تلفي . 

حة لؿ عل  تنللي حةمدحئن محة لؿ عل  ح ت لررهر  لر ل ػمد  رةفرئػدة علػ  حةلجتلػن حإل ػالل   -3

 متارحد  . 

 حمر ػػػػػرحؽ ةتف لػػػػػ يرشػػػػػر ما ػػػػػر  ةدػػػػػلغ حال ػػػػػت لرر حإل ػػػػػالللحة لػػػػػرـ   لللػػػػػر  حال ػػػػػت لرر حةل  -4

 ةلل رهللف محةلمدعلف . 

لر ما ػػػر  تدػػػردلي دح ػػػؿ حةلجتلػػػن ت ػػػلقرلػػػي شػػػ كي لػػػف حةت ػػػرمف محةتكرلػػػؿ  ػػػلف حةمفػػػدح  حالق -5

 .  حإل الل ةللنلن 

ر ط حةتنللي حالقتدردلي  رةتنللي حالجتلرعلي ، محة لػؿ علػ  نشػر ل ػردئ حإل ػالـ لػف  ػالؿ  -6

 حةزكرة محة لر ر  حةلرةلي حةت  لت  لر حة نؾ. 

 األساليب التمويمية لممصارف اإلسالمية : ثالثًا ــ 

حال ػت لرر اػ  حةللػردلف ت ت دـ حةلدررؼ حإل الللي ت رةل  تلملللػي ، تلػدؼ جلل لػر لةػ   

حةل رفػػػي شػػػرعر  ، الػػػ  ت لػػػؿ  ػػػ دمح  لتمحا ػػػي مل ػػػدت حةلشػػػرركي اػػػ  حمر ػػػرح محة  ػػػرئر ، كرةل ػػػرر ي 

ة ، حةلػػػرلش حةر فػػػ  ، كػػػرة لمع محإلجػػػرر  تلػػػد علػػػ  ل ػػػدتمحةلشػػػرركي مغلػػػ  جرن لػػػر تدمح  ت ػػػرس ، ت 

ت  ػن كللػر ةتنظللػر  لفكلػي ، ملػف ت ػرز  عل  ت  ر ػح ، كػرة رض حةف ػف ، م متدمح  ال ت تلد

ة ، اللػػر لشػػرركي محةلرح فػػي محة لػػمع محإلجػػرر حةل ػػرر ي ، محة حةتلملػػؿ اػػ  حةلدػػررؼ حإل ػػالللي م ػػرئؿ

 لل  لتـ حإلشررة لة  كؿ لنلر: 

 بة :المضار  -1

رتس حةلػػرؿ محةتلػػر ا اػػرد تم ع ػػررة عػػف حتفػػرؽ  ػػلف حةلدػػرؼ حإل ػػالل  حةػػذ  ل ػػدـ 

حةر ح حةنرتن  ف   حالتفرؽ،  دـ حة لؿ مهم حةل رر  ، ملتـ ت  لـشركي ( حةذ  ل 
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مل ػػتفؽ حةل ػػرر  فدػػي اػػ  حةػػر ح   ػػ   عللػػخ محةلدػػرؼ   ػػ   لرةػػخ ، ماػػ  

حةلدػػػرؼ لرةػػػخ، مال لجػػػمز فرةػػػي حة  ػػػررة ل  ػػػر حةل ػػػرر  عللػػػخ مجلػػػد  مل  ػػػر 

 .( 22 – 28،  8002حشترحط لر ل رةؼ ذةؾ ا زغلمؿ ، 

 المشاركة :  -2

ع ػػررة عػػف حتفػػرؽ  ػػلف ح نػػلف تم تك ػػر علػػ  حةلشػػرركي  لػػرؿ لدػػح حالشػػترحؾ عللػػخ ، 

،  8020الفلػػػػد ، رتس حةلػػػػرؿ محةػػػػر ح محةتدػػػػرؼ محةػػػػدلف علػػػػ  تف لت ػػػػرملرف اػػػػ  

72.) 

 المرابحة :  -3

، مل ػرؼ احةل رمؼ اػ  حةشػرل ي حإل ػالللي  حملرني ا  لمعحةلرح في ه  تفد دمر 

 لػػن حةلرح فػػي   نػػخ  لػػن حةشػػ ص لػػر حشػػترح   ػػرة لف حةػػذ  حشػػترح   ػػخ لػػن زلػػردة ر ػػح 

ل لمـ ، ملشترط ةدفي  لن حةلرح في زلردة عل  شرمط دفي حة لػن علملػر  ،  لػرف 

 ػػرئن ، كلػػر للػػـز رتس لػػرؿ حة ػػل ي حةػػذ  حشػػترل   ػػخ ، م لػػرف حةػػر ح حةػػذ  لشػػترطخ حة

،  8002ا  دػػرمني ،  ر دػػخ حة ػػرئن   لػػرف حة لػػم  حةتػػ  فػػد    ػػرة لن من دػػخ م

27).  

 ة : اإلجار  -4

نفن ل لمـ   مض ل لمـ ا مل مـ هذح حة  د عل   لن ع ررة عف ع د  لف طرالف ا 

محةتجللزح  حةدنرعلي محةتجررلي  حة  ررح  ت جلر  حإل الل اكرة قلرـ حةلدرؼ 

للكرنلي تلللؾ حةل ت جر ةللرؿ لفؿ حإللجرر لذح طل  ذةؾ  محء  الؿ ةل لالء لن 

 .(24،  8002ازغلمؿ،  تم عند نلرلتلر لدة حإللجرر
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 بيع االستصناع : -5

ل رؼ   نخ ا ع د لشتر   خ ا  حةفرؿ شلئر  للر لدنن دن ر  للتـز حة رئن  ت دللخ 

ملشترط ةدفي ،   مدرؼ ل دمدي ، م  لف لفدد ا لدنمعر   لمحد لف عند  

ع د حال تدنرع ، تف لكمف حة لؿ محة لف لف حةدرنن متف لكمف حال تدنرع ا  

 تدنرع حمشلرء حةلت رلؿ اللر ، متف لكمف حةل تدنن  خ ل لملر  مال للـز ا  حال

لر تف ع د حال تدنرع  لن مةلس معدح ا  درمني ، دان حة لف مق  حةت رقد ، ك

8002  ،92 ).  

 بيع السمم : -6

  نخ   لن ش ء لمدػمؼ اػ  حةذلػي  ػ لف ل جػؿ ، مهػم لشػرمع اػ  حةكتػر   ل رؼ

 محة ني محإلجلرع . 

مت تلػػػد حةلدػػػررؼ حإل ػػػالللي  لػػػن حة ػػػلـ اػػػ  ل رلالتلػػػر ح ػػػتجر ي ةفرجػػػر  علػػػالء 

حةلدػػرؼ اػػ  ل تلػػؼ لنػػرف  فلػػرتلـ متعلػػرةلـ ،  ػػمحء كػػرنمح تجػػررح  تم لػػزحرعلف تم 

دـ ةلػـ حةلدػرؼ حةن ػد ا حةػ لف ( ةدػنرعي تنػتن ل رمةلف تم دنرعللف تم حارحدح  ، ل ػ

تم زرع لفدف ، تم   رعي ت ػتمرد ، ال ػلللـ حةن ػد عػرجال  مل ػللم  حة  ػرعي تم 

  .( 77،  8020ا لفلد ،  حإلنترج ا  حةلمعد حةلفدد

 بيع اآلجل :  -7

هػػػم  لػػػن تنت ػػػؿ الػػػخ للكلػػػي حةل لػػػن لةػػػ  حةلشػػػتر  اػػػمر حةت ػػػللـ ملدػػػ ح حة ػػػرئن دحئنػػػر  

ملشترط تف لكمف  دحد حةػ لف   لف حةل لن ، ارة لف ل جؿ محة لن ل جؿ ،  ةللشتر 

 شلرلي .  تق رطدا ي محفدة تم عل  
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ةتلملػػؿ حةتجػػررة ، فلػػ  ت ػػـم  شػػرحء  حبجػػؿعلػػ   لػػن  حإل ػػاللليمت تلػػد حةلدػػررؼ 

حة لن محة  ػرئن  رةن ػد ، ت  تنلػر تػدان  لنلػر ن ػدح  ،  ػـ ت ل لػر ةلػف لرغػ  اللػر لػف 

 (.  79،  8020ا لفلد ،  ف ل جؿ  ل حة لالء

لجرد نظرـ لدرا  ل دـ ركز  لة  تطملر حة طرع حةلدرا  م ا  لطرر     لدرؼ ةل لر حةل ح 

 8009( ة ني 9لنتجر  لتمحا ي لن تفكرـ حةشرل ي حإل الللي ا د تـ  نرءح عل  حةلنشمر رقـ ا

حةلتمحا ي لن تفكرـ حةشرل ي  حة لرح ةللدررؼ حةتجررلي حةت رلؿ  رةلنتجر  حةلدرالي حة دللي

ـ حةلنتجر  ت س ت دل ش ف  مح ط م  8020( ة ني 9رقـ ا حإل الللي . كلر تددر حةلنشمر

تفكرـ حةشرل ي حإل الللي ا  حةلدررؼ حةتجررلي حةلل لي  لر ا  ذةؾ تكملف حةلدرالي حةلتمحا ي م 

لة  ح تفدح  ق ـ حةدلراي  هلئر  حةرقر ي حةشرعلي حة رللي  رةلدررؼ م شرمط ت للنلر ، ل راي

       ذةؾ ح تكلرال ةلتطل ر  حةدمر حإلشرحا  لي  إدحرة حةرقر ي عل  حةلدررؼ محةن د ، م حإل الل

تكملف ةجني ح تشررلي   ي تنشطي حةلدررؼ حإل الللي ، م حةرقر   ةلدرؼ ةل لر حةلركز  ةلترم 

عل  لت ددي ا  عدة لجرال   دحئلي ةش مف حةدلراي حإل الللي حن     عنلر   ن ةجرف ارعلي

 حةنفم حةترة  :

 حةنظـ حةلدرالي .ةجني حةل رللر م  .1

 دلغ حال ت لرر .ةجني تدةي حةلنتجر  م  .2

 حةنظـ حإلدحرلي .ةجني حةللكللي م  .3

 حةتطملر .ةجني حةتدرل  م  .4

 لتطل ر  حةتفمؿ .ةجني حال ترحتلجلر  م  .5

 ةجني ت نلي حةل لملر  . .6

 حةلجني حة رنمنلي .  .7
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 لتزام بالمعايير الدولية : اال  3 – 3 -4

تػػػ  ر حةنظػػػرـ حةلدػػػرا   تطػػػمرح  حة مةلػػػي حةلرةلػػػي ، ملػػػن تزحلػػػد حةلنرا ػػػي حةلفللػػػي اػػػ  ظػػػؿ  

قػػػد تنشػػػ  لػػػف حة محلػػػؿ  محة رةللػػػي ، تدػػػ ح ت   نػػػؾ لػػػف حة نػػػمؾ عر ػػػي ةل دلػػػد لػػػف حةل ػػػرطر حةتػػػ 

دحرة حة نػػؾ ، مكػػذةؾ حة محلػػؿ حة ررجلػػي حةن حةدح للػػي حةتػػ  رتجػػي عػػف تتلػػر حة لئػػي حةتػػ  تت لػػؽ  نشػػرط مح 

 ل لؿ اللر حة نؾ محةلت  رة  رةتتللرح  حةلدرالي حة رةللي . 

تلؾ حةل رطر حةلدرالي ، دان لة  حة فػ  عػف لةلػر  ةلمحجلػي تلػؾ حةل ػرطر ، لف تدرعد  

لجػػػرد اكػػػر لشػػػترؾ  ػػػلف حة نػػػمؾ حةلركزلػػػي اػػػ  دمؿ حة ػػػرةـ حةل تلفػػػي ل ػػػمـ علػػػ  حةتن ػػػلؽ  ػػػلف تلػػػؾ  مح 

تشػكل  مت   ػ  ، ماػ  هػذح حإلطػرر ةلر حة نػمؾ رقر لي ةلت للؿ لف حةل رطر حةت  تت رضحة لطر  حة

ةجنػػػي  ػػػرزؿ ةلرقر ػػػي حةلدػػػرالي لػػػف لجلمعػػػي حةػػػدمؿ حةدػػػنرعلي حة شػػػرة حةك ػػػرس مذةػػػؾ لػػػن نلرلػػػي عػػػرـ 

تفػػػ  لشػػػرحؼ  نػػػؾ حةت ػػػملر  حةدمةلػػػي  لدلنػػػي  ػػػرزؿ   مل ػػػرح ، مذةػػػؾ اػػػ   ػػػمء تفػػػرقـ تزلػػػي  2974

رجلػػي ةلػػدمؿ حةنرللػػي محزدلػػرد فجػػـ من ػػ ي حةػػدلمف حةلشػػكمؾ اػػ  تفدػػلللر حةتػػ  لنفتلػػر حةلدلمنلػػي حة ر

 حة نمؾ حة رةللي مت  ر   ض هذ  حة نمؾ . 

ل لػػررح  لمفػػدح  ةكفرلػػي رتس حةلػػرؿ ةلكػػمف للزلػػر  ةكراػػي  2922مةػػذةؾ م ػػ   ةجنػػي  ػػرزؿ عػػرـ  

لجلػػمع تدػػمةلر حة طػػرة   ػػد لػػ  ـ حة نػػمؾ  ػػ ف تدػػؿ ن ػػ ي رت ػػلرةلر عحةلػػمدعلف الػػخ ،  فلػػ  تلتػػز 

ةتط ل لػر تنتلػ  تمح ػر عػرـ  % كفػد تدنػ  لػن لػنح اتػرة 2ترجلفلر   مزحف حةل ػرطرة حالئتلرنلػي لةػ  

  .( 20،  8002ا ع د حةفللد ،  2992

حتفرقلػػػػي  ػػػػرزؿ اػػػػ  م ػػػػن ل لػػػػرر لت ػػػػررؼ عللػػػػخ ةت لػػػػلـ لػػػػالءة حة نػػػػمؾ اػػػػ  لجػػػػرؿ متلػػػػدؼ  

حة رللػي اػ  حة ػمؽ حةلدػرا  حة ػرةل  اػ  ظػؿ حة مةلػي لةػ  حةل رلال  حةدمةلي ، ملف  ػالؿ حة نػمؾ 

 لل  :  لر
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ت زلػػػػز  ػػػػاللي مح ػػػػت رحر حةنظػػػػرـ حةلدػػػػرا  حة ػػػػرةل  لػػػػف  ػػػػالؿ تشػػػػجلن  ػػػػلطر  حةرقر ػػػػي  -1

 حةلدرالي ةلدمؿ حةل تلفي عل  ت ملي حة رعدة حةرت لرةلي ةدس حةلدررؼ . 

زحةػػػي  حةل ػػػرعدة اػػػ   لػػػؽ  لئػػػي لػػػف حةلنرا ػػػي حة ردةػػػي  ػػػلف حةلدػػػررؼ عػػػف -2 طرلػػػؽ حةت للػػػؿ مح 

، مل رمف ، حةدرملشاي رتس حةلرؿ ا  حةدمؿ حةل تلفي حةفرمقر  ا  حةلتطل ر  حةرقر لي ةكفرل

8007  ،20). 

م ػ   فػدمدح  دنلػر  ةت لػلـ حةل ػرطر اػ  حمدػمؿ حةلدػػرالي ،  (I)حتفرقلػي  ػرزؿ معلػ  حةػرغـ لػف تف 

حةت  ت لنتلر هذ  را  ، لال تف حةل رللر ملرف حةلدمشدد  عل  تهللي كفرلي رتس حةلرؿ ةتف لؽ ح

حالتفرقلػػي جػػرء  تفكللػػي ، م  لػػدة عػػف حةمحقػػن حةلللػػز ةل دلػػد لػػف دمؿ حة ػػرةـ ملنلػػر حةػػدمؿ حة ر لػػي ، 

هلرةػخ ةل ػػرطر ت (I)كػذةؾ اػػإف لػػف  ػل لر  حتفػػرؽ  ػػرزؿ   ػػرس لللػػي تركلػػز  علػ  ل ػػرطر حالئتلػػرف مح 

ةػػ  هػػذ  حالنت ػػردح  ا ػػد طػػرت  علػػ  حة ػػرفي ي لل ػػؿ ل ػػرطر حة ػػمؽ م ل ػػرطر حةتشػػتلؿ ،  رإل ػػرا

ففػػر  حةل ػػرطر ، مكػػذةؾ حزدلػػرد فػػدة حةلدػػرالي حة دلػػد لػػف حةتطػػمرح  اػػ  ح ػػت دحـ حةلشػػت ر  ، مل 

  حة فػػػ  عػػػف ل ػػػرللر جدلػػػدة تمحكػػػ  حةتطػػػمرح  لػػػي ، حملػػػر حةػػػذ  داػػػن ةجنػػػي  ػػػرزؿ لةػػػحمزلػػػر  حةلرة

 حةلدرالي حة رةللي .

لجلللػر اػ   رزؿ عف لجلمعي لف حةل رللر حةجدلػدة كمنػ   تعلن  ةجني 8002ا  نمال ر  

دنلر حةػػػرتس حةلػػػرؿ ، محةػػػذ  لتكػػػمف لػػػف  ال ػػػي تركػػػرف رئل ػػػلي تت لػػػؽ  رةلتطل ػػػر  حةػػػ (IIحتفػػػرؽ  ػػػرزؿ ا

  .( 289،  8007ا  رد  مل رمف ،  حة مؽ محن  رط محةلرحج ي حإلشرحالي

ةػ   ػ للر ل ػرللر حةدمةلػي ، اػ   ػلرؽ م لر تف حةلدررؼ حةلل لي لطرة ي  لرحعرة حة محعػد محةل 

حالرت ػػرء  ل ػػتمس حة دلػػي حةل دلػػي اػػ  حة ػػمؽ حةلدػػرا  ، مذةػػؾ فتػػ  تػػتلكف لػػف حةلنرا ػػي محةتفػػمط 

فػػمط  ػػد هػػذ  حةل ػػرطر ت ػػد ل ػػرطر حة مةلػػي حةلرةلػػي حةتػػ  تمحجللػػر ، ا ػػد تدػػ ح ةزحلػػر  علللػػر تف ت
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ي ، متفػػػدل  نظػػػـ حإلدحرة مدعػػػـ حةرقر ػػػي   ػػػدة م ػػػرئؿ لػػػف تهللػػػر حالهتلػػػرـ  ػػػإدحرة حةل ػػػرطر حةلدػػػرال

 حةدح للي . 

 أواًل : االهتمام بإدارة المخاطر : 

ؿ ، م رةتػرة  عللػخ تف ل ت ر حة طرع حةلدرا  لف تك ر حة طرعػر  ت ر ػر  ةل ػرطر حةل ػت   

ةل  محمدمح  حةتػػ  تلكنػػخ لػػف حةت رلػػؿ لػػن هػػذ  حةل ػػرطر  كفػػرءة ، مقػػد ت رظلػػ  هػػذ  لطػػمر حم ػػر

اػػ  ظػػؿ تطػػمرح  حةتفرلػػر حةلػػرة  مل ػػتفد ر  حة لػػؿ حةلدػػرا  ، متنػػرل  ح ػػت دحـ تدمح  حةل ػػرطر 

 لرةلي جدلدة  رعد عل   ل لر حةت دـ حةتكنمةمج  حةلرئؿ ا  حةدنرعي حةلدرالي . 

ت ػػػػرؼ لدحرة حةل ػػػػرطر   نلػػػػر : ا حة  ػػػػمؿ حةلػػػػدرمس ةلل ػػػػرطر لػػػػف تجػػػػؿ تف لػػػػؽ حة محئػػػػد ،  

، مح ػػت دحـ تدمح  لرةلػػي مع حةلمحءلػػي  ػػلف حةل ػػرطر محة رئػػدلم ػػمتت ػػلف حت ػػرذ حة ػػرحرح  حة ردػػي  

 .  ال تلفي ةتف لؽ ن  ي لر لي لف حة محئد حةلر في  رةل رطر

 حة نمؾ عدة تنمحع لف حةل رطر لف تهللر : متمحجخ  

ع ػػػررة عػػػف حةتذ ػػػذ  اػػػ  حة محئػػػد تم رتس حةلػػػرؿ نتلجػػػي ةلل ػػػرطر حةتػػػ  مخـــاطر االئتمـــان :  -2

ةت ػػللال  حالئتلرنلػػي حةللنمفػػي لػػف  ػػالؿ تدػػنلؼ حةلمجػػمدح  ملػػتـ تت ػػرض ةلػػر لففظػػي ح

 قلرس هذ  حةل رطر  لف  الؿ حفت ر  حة  رئر حةلتمق ي محة  رئر غلر حةلتمق ي . 

هػػ  حةل ػػرطر حةنرتجػػي عػػف حةت ل ػػر  اػػ  حة محلػػؿ حة ػػمقلي ل ػػؿ حة للػػي ،  مخــاطر الســوق : -8

ز دح ؿ م ررج حةللزحنلي محةت  تظلر لف مت  رر حةفرئدة ، متشلر ل رطر حة  ررة لف حةلرحك

حةتتلػػرح  حةل رك ػػي اػػ  حم ػػ رر حة ػػمقلي ، متت ػػلف هػػذ  حةل ػػرطر ل ػػرطر ل ػػدؿ حةفرئػػدة 

ا  ػرد  ي محال ػت لرر طملػؿ حمجػؿ حةتجررلػمل رطر حةللكلي حةلت ل ر   كػؿ لػف حالرت رطػر  

  .( 227،  8007مل رمف ، 



 887 

،   لػؿ ت نػ عػدـ كفرلػي تنظلػي حةل لملػر  ،  ه  حةل ػرطر حةنرجلػي عػف مخاطر التشغيل : -2

 .( 28،  8020حةكرح ني ،احال تالس ، محةكمحر  حةط ل لي م  ل رةفي تنظلي حةرقر ي ،

مةتف لػػػؽ ذةػػػؾ علػػػ   لةلػػػي لنر ػػػ ي ةلت رلػػػؿ ل لػػػر ،لف لمحجلػػػي حةل ػػػرطر تتطلػػػ  لػػػف حة نػػػمؾ مجػػػمد 

حرة محإلدحرة حة للػػػر لػػػف تجػػػؿ تفدلػػػد حة نػػػمؾ تف تت نػػػ  لجػػػرحءح  حةرقر ػػػي حةلالئلػػػي لػػػف ق ػػػؿ لجلػػػس حإلد

عػػدحد حةت ػػررلر عنلػػر ، محالفتفػػرظ فلنلػػر لكػػمف  مقلػػرس ملتر  ػػي ملرحق ػػي كراػػي حةل ػػرطر ذح  حةدػػلي مح 

  .( 22،  8020 رمرلر   رت لرؿ كرؼ ةلفد لف هذ  حةل رطر ا حةكرح ني ، 

فرةػػي مجػػمد لدحرة كفػػ ة  ال للكػػف تف لف ػػؽ حمهػػدحؼ حةلرجػػمة لنػػخ لال اػػ  (II)لف تط لػػؽ حتفػػرؽ  ػػرزؿ 

 نرء عل  ذةؾ ا د تددر  لدحرة حةرقر ي عل  حةلدررؼ م حةن ػد  لدػرؼ ا رةي ةلمحجلي حةل رطر . 

م حةػػػػذ  لت ػػػػلف ح تدردػػػػر  ح ترشػػػػردلي إلدحرة  8007( ة ػػػػني 2ةل لػػػػر حةلركػػػػز  حةلنشػػػػمر رقػػػػـ ا

عل  تنخ  8002 ني ( ة2( ة رنمف حةلدررؼ رقـ ا22( لف حةلردة ا4حةل رطر ، كلر ند  حةف رة ا

لجػػ  علػػ  كػػؿ لدػػرؼ تف لنشػػم  ػػلف تنظللػػخ حإلدحر  مفػػدة لدحرلػػي ت ػػل  امفػػدة حاللت ػػرؿا تت ػػن 

لجلس حإلدحرة ل رشرة م ت تص  محج ر  لنلػر لتر  ػي حةت لللػر  حةرقر لػي حةدػردرة لػف لدػرؼ ةل لػر 

ؿ م حالفتفػػػػرظ حةلركػػػػز  ، لتر  ػػػػي حةل ػػػػرللر حةتػػػػ  تفكػػػػـ حة لػػػػؿ حةلدػػػػرا  ، ل ػػػػؿ لػػػػالءة رتس حةلػػػػر

 رة لمةي حةل ررة م حالفتلرط  حإلةزحل  ، لن لعدحد ت ررلر دمرلي عف تعلرةلر م ت ػدلللر لةػ  لجلػس 

حإلدحرة . م اػػػػ  هػػػػذح ت كلػػػػد ةلرقر ػػػػي حةلدػػػػرالي حةتػػػػ  تن ػػػػن لػػػػف ذح  حةلدػػػػرؼ ، م ت ػػػػزز دمر   لػػػػي 

  حمجلزة حةرقر لي حم رس حةدح للي م حة ررجلي .

لػػػف ذح  حة ػػػػرنمف علػػػ  لنشػػػرء دػػػػندمؽ ل ػػػل  ادػػػػندمؽ  ػػػلرف تلػػػػمحؿ ( 92كلػػػر ندػػػ  حةلػػػػردة ا

تكػػمف ةػػخ ش دػػلي حئػػن  رةلدػػررؼ حة رللػػي اػػ  ةل لػػر م حةلػػمدعلفا لتػػمة  علللػػر  حةتػػ للف علػػ  حةمد

حعت ررلي م ذلػي لرةلػي ل ػت لي م ل ػـ اػ  ع ػملتخ جللػن حةلدػررؼ حة رللػي حةتػ  ت  ػن إلشػرحؼ 

 لدرؼ ةل لر حةلركز  .
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ت  لر لف تزلر  لرةلي ا  دمؿ شرؽ ل لر ، متلرلكر  دا    تمطر  حة مةلي حةلرةلي ، ملر 

حةالتلنلي ، مرم لر ا  ع د حةت  لنر  لف حة رف حة شرلف ، حةدمؿ حةلت دلي لة  حنتلرج لجلمعػي لػف 

  حةل ػرهلي م ػلرف ل ػرهلتلر  شػكؿ دػفلح تف ؽ لدرةح حةشركرحةل رللر محمطر حة رنمنلي حةت  

 . هذ  حةل رللر ا حةفكـ حةل     ( ا  نلم حالقتدرد حةمطن   شكؿ عرـ ، حدطلح عل  تف ت ل 

حةفكػػػـ  مقػػػد فردػػػ  حة دلػػػد لػػػف حةل   ػػػر  حةدمةلػػػي علػػػ  تنػػػرمؿ لفلػػػـم ا حةفمكلػػػي ( تم ا 

حةػػػدمة  ، محة نػػػؾ حةػػػدمة  ، حةل   ػػػ  (  رةتفللػػػؿ محةدرح ػػػي ، معلػػػ  رت ػػػلر كػػػؿ لػػػف دػػػندمؽ حةن ػػػد 

حةشػركر  ، ةتط لػؽ ل ػردئ فمكلػي  2999ملنظلي حةت رمف حالقتدرد  محةتنللي محةت  تددر  عرـ 

حة ردػػػي ، لػػػف  ػػػالؿ ت ػػػدلـ عػػػدد لػػػف حة طػػػمط م  فمكلػػػي حةشػػػركر  اػػػ  كػػػؿ لػػػف حةشػػػركر  حة رلػػػي 

 ؿ . حإلرشردلي ةتدعلـ لدحرة حةشركر  مكفرءة ت محؽ حةلرؿ مح ت رحر حالقتدرد كك

حةنظػرـ حةػذ  لػتـ حةفمكلػي   نلػر ا (OECD)ا  لنظلي حةت رمف حالقتدرد  محةتنللي مقد عر   

طػػػػرر تمزلػػػػن حةم  ج ػػػػر  ح مح ػػػػطتخ تمجلػػػػخ لنظلػػػػر  حمعلػػػػرؿ محةرقر ػػػػي علللػػػػر ، فلػػػػ  تفػػػػدد هلكػػػػؿ مح 

محةل  مةلر   لف حةلشرركلف ا  حةشركي حةل ػرهلي ، ل ػؿ لجلػس حإلدحرة محةلػدلرلف مغلػرهـ لػف ذم  

  .  (كر  حةل رهليحة محعد محمفكرـ الت رذ حة رحرح  حةلت ل ي  ش مف حةشر  حةلدرةح م ت ن

دحرة حةشركي لف تجؿ  لف حةفمكلي حةجلدة ه  حةت  تمار حةفمحاز حةلنرا ي ةكؿ لف لجلس حإلدحرة ، مح 

ي، ملف ؿ لف علللي حةرقر ي حةف رةلدلفي حةل   ي محةل رهللف ، مت لتف لؽ حمهدحؼ حةت  تكمف ة

  .(8،  8007ا  للؿ ، دحمد  ،  ر حةلترفي  شكؿ كؼءتتالؿ لمحرده ـ تشجلن حةل   ر  عل  ح 

الدػرؼ ةل لػر  حةل   ػ  حةجلػد حة نردػر حةترةلػي ملف تهػـ حةل ػردئ حم ر ػلي ةتف لػؽ حةفكػـ 

 :( 4،  8007حةلركز  ، 
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حة القػػي   دحةػػي مت ػػذ   ل نػػ  تف لػػتـ ل رللػػي حمقللػػي لػػف حةل ػػرهللف محةجلػػر  ذح العدالــة :  -1

 لدرةفلـ   لف حالعت رر .

تف لػػػتـ حإلادػػػرح ةلجلػػػر  ذح  حة القػػػي عػػػف حةل لملػػػر  حةلرةلػػػي ، محةتنظلللػػػي  الشـــفافية : -2

 ملكراا  حإلدحرة حةتنفلذلي  شكؿ للكف حةلمدعلف محةل رهللف لف ت للـ تدحء حةلدرؼ .

ت  ح تف ػػػرر اػػػ  فرةػػػي ت ر ػػػلر  ةتػػػزحـ حإلدحرة حةتنفلذلػػػي  رإلجر ػػػي علػػػ ت نػػػ  ح المســـا لة : -3

ةلل ػػرءةي لػػف ق ػػؿ لجلػػس حإلدحرة اللػػر لت لػػؽ  تنفلػػذ حة طػػط متط لػػؽ حة لر ػػر  حةل تلػػدة ، 

كلػػػر لجػػػ  علػػػ  لجلػػػس حإلدحرة تف ل ػػػد  حال ػػػت دحد حةتػػػرـ عػػػف حةت ػػػرض ةلل ػػػرءةي لػػػف ق ػػػؿ 

 حةل رهللف محةجلر  حم رس ذح  حة القي . 

فلر  محةل ػ مةلر   م ػمح ، ةػذح لجػ  حةفدػؿ تف لػتـ ت رلػؼ  طػمط حةدػال المسؤولية : -4

 ػػػػلف لجلػػػػس حإلدحرة محإلدحرة حةتنفلذلػػػػي  شػػػػكؿ عػػػػرـ ، فلػػػػ  تف ك ػػػػرة حةتػػػػد ال  اػػػػ  حإلدحرة 

 حةتنفلذلي ل  ؼ لف قدرة لجلس حإلدحرة عل  ل رءةتلر .

تهػـ مقد جػرء لم ػمع كفػرءة لجلػس حإلدحرة ، محإلدحرة حة للػر ، محةرقر ػي حةدح للػي  رةلدػررؼ ،  ػلف 

  نػمحف ا ت زلػز حةفكػـ  2999حة نردر حةت  ت لنتلر حةمرقي حةدردرة عف ةجني  رزؿ اػ   ػ تل ر ، 

حةل     ا  حةنظرـ حةلدرا  ا  ش ف دعـ حةفمكلي ا  حةلدررؼ ،  لر ت نلخ حةفمكلي لف تطملر 

 ػػػتمس ةلللركػػؿ حةدح للػػي ةللدػػررؼ ، حملػػر حةػػذ  لػػػ د  لةػػ  تف لػػؽ حةشػػفرالي اػػ  حمدحء متطػػملر ل

حإلدحرة ،  لػػػر لف ػػػؽ لدػػػلفي كػػػؿ لػػػف حة لػػػالء محةل ػػػرهللف محةلػػػمظفلف ، لػػػن حةت كػػػد  ػػػ ف حةل   ػػػي 

  .(820،  8002ا درمني ، حة ررلي فلرلي ةلدلفي حةلمدعلف  تدحر  شكؿ  للـ ، ما ر  ةل محنلف 

حةجلػرز م شكؿ عرـ ، للكف حة ػمؿ لف حال ػترحتلجلر  حةالزلػي ةتط لػؽ حةفمكلػي  دػمرة  ػلللي دح ػؿ 

ػ  2،  8007، ، حةفكػػـ حةل   ػػ ةل لػػر حةلركػػز   ا لدػرؼ ةترةلػػي حةلدػرا  ترتكػػز اػػ  حة نردػػر ح

 : ( 8،  8007ا  للؿ ، دحمد  ، ،  ( 28
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وقيم لممؤسسة بحيث يتم تعميمها عمى كافة المستويات اإلداريـة  استراتيجيةرسم أهداف  -1

 داخل المصرف :  

دحرة حةلدػػرؼحتلجلر  حةلجػ  علػ  لجلػس حإلدحرة تف ل ػػن حال ػتر  ، تػ  تلكنػػخ لػف تمجلػخ مح 

 رإل راي لة  تطملر حةل ردئ حةتػ  تػدحر  لػر حةل   ػي  ػمحء حةتػ  تت لػؽ  ػرةلجلس نف ػخ تم 

 دحرة حة للر تم   رق  حةلمظفلف . رإل

ن مت للػػػد نػػػكلػػػر لجػػػ  علػػػ  لجلػػػس حإلدحرة قلػػػرـ حإلدحرة حة للػػػر  تنفلػػػذ  لر ػػػر  لػػػف شػػػ نلر ل

 ر  حةت  ت  ؼ لف كفرءة تط لؽ حةفمكلي . حةللرر ر  محة الق

تحديــــد المســــؤوليات وتوضــــيل خطــــوط االتصــــال والمرجعيــــة ل داريــــين عمــــى مختمــــف  -2

 مستوياتهم اإلدارية : 

لجػػػ  علػػػ  لجلػػػس حإلدحرة حةكػػػؼء ، تف لفػػػدد حة ػػػلطر  محةل ػػػ مةلر  حم ر ػػػلي ةللجلػػػس 

دلد حةل  مةلر  حةل تلفػي ةللػمظفلف مكذةؾ حإلدحرة حة للر ، مت د حإلدحرة حة للر ل  مةي عف تف

ما ػػػر  ةتػػػدرجلـ حةػػػمظلف  لػػػن حم ػػػذ   ػػػلف حالعت ػػػرر تنلػػػـ اػػػ  حةنلرلػػػي ل ػػػ مةمف جلل ػػػر  تلػػػرـ 

 لجلس حإلدحرة عف تدحء حةلدرؼ 

 ضمان كفا ة أعضا  مجمس اإلدارة :  -3

ل لملػػػر  كرالػػػي تلكنػػػػخ لػػػف حةفكػػػـ علػػػػ  تدحء حإلدحرة  حإلدحرةلجػػػ  تف لتػػػمار ةػػػدس لجلػػػػس 

 لد تمجخ حة دمر ا  حمدحء . متفد

كلر لج  تف لتلتن عدد كرؼ لف تع ػرء لجلػس حإلدحرة  رال ػت الةلي اػ  حت ػرذ حة ػرحرح  ، 

 معدـ حة  مع م  ت  لرح   محء دح للي تم  ررجلي . 
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 ضمان قيام اإلدارة التنفيذية بالرقابة عمى أعمال المصرف :  -4

ـ اػػ  حةرقر ػػػي علػػ  تعلػػرؿ حةلدػػرؼ  شػػػكؿ لجػػ  علػػ  لػػدلر  حإلدحرة حة للػػػر للرر ػػي دمرهػػ

لالئـ معل  حةمجخ حمكلؿ ، مذةؾ مف حإلدحرة حة للر ت ت ر عندر ت ر لر  ا  تط لؽ ل ردئ 

 حةفمكلي دح ؿ حةل   ي حةلدرالي . 

ــداخميون إقــرارًا  -5 االســتفادة الفعميــة مــن األعمــال التــي يقــوم بهــا المــدققون الخــارجين و ال

 بأهميتها : 

لػي ، ةػذح علػ  لجلػس حإلدحرة ج ػمف فلملػر   رةن ػ ي ةتط لػؽ حةفمكةػذ  لل  ػخ حةلرحل د حةدمر ح

مدعػػػػـ ح ػػػػت الةلي ملكرنػػػػي حةلػػػػرحج لف ، مذةػػػػؾ  راػػػػن ت ػػػػررلرهـ ل رشػػػػرة لةػػػػ  لجلػػػػس حإلدحرة ، 

محال تفردة لف حةنترئن حةت  لتمدػلمف لةللػر ، محت ػرذ حإلجػرحءح  حةالزلػي ةفػؿ حةلشػركؿ حةتػ  

 لفددهر حةلرحج مف . 

 ضمان توافق أسموب المكافآت المستخدم مع أنظمة المصرف : -6

، مح ػترحتلجليلج  تف لتمحاؽ حةفػمحاز حةل دلػي ةللػمظفلف لػن تنظلػي حةلدػرؼ ، متهدحاػخ ، 

 ـ ةدرةح حة نؾ .م لئتخ حةرقر لي ،  لر لففز حةلمظفلف عل   ذؿ تقد  جلده

 أن تتصف عممية الحكم المؤسسي بالشفافية : -7

حةل لملر  حةكرالي عف هلكؿ متهػدحؼ حة نػؾ ،  فلػ  لػتلكف حةلشػرركمف اػ  لج  تف تتمار 

حة ػػمؽ لػػف ت لػػلـ  ػػاللي ت ػػرلالتلـ لػػن حة نػػمؾ ، م رةتػػرة   ػػلتمجخ حةلت ػػرللمف لةػػ  حة نػػمؾ 

 حةت  تط ؽ حةللرر ر  حة لللي ةلفمكلي محةت   ةدللر حةكفرلي حةلرةلي حةالزلي .

 لؽ حة للـ ةلفمكلي ا  حةلدرؼ . ةذح اإف حةشفرالي تلر هرـ ةدعـ حةتط 
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 دور السمطات الرقابية :  -8

لج  عل  حة ػلطر  حةرقر لػي لرحق ػي تنفلػذ  لر ػر  حةلدػرؼ محةت كػد لػف دػفي حإلجػرحءح  

ةلدػػػرؼ حةلت  ػػػي ةتف لػػػؽ ذةػػػؾ ،  لػػػر اللػػػر لرحق ػػػي ل شػػػرح  تدحء حة لللػػػر  ، ت لػػػلـ م ػػػن ح

را  ككػػػػؿ ،  رإل ػػػػراي لةػػػػ  ت لػػػػلـ ر لي تم حة طػػػػرع حةلدػػػػل ررنػػػػي   م ػػػػرع حةلدػػػػررؼ حةلشػػػػ

رر لنر ػػػ  إلدحرة لرةلػػػي محةلتمق ػػػي حةتػػػ  لمحجللػػػر حةلدػػرؼ ةلت كػػػد لػػػف تػػػمار لطػػػحةل ػػرطر حة

لػػر لجػػ  تف تكػػمف حة ػػلطر  حةرقر لػػي علػػ  درحلػػي ترلػػي   هللػػي حةفمكلػػي حةل ػػرطر ةدلػػخ ، ك

 مت  لرهر عل  تدحء حةلدرؼ. 

اػ  حةجلػرز حةلدػرا  لجػ  تف لػتـ  رةشػكؿ  حة للـ ةلفمكليمتجدر حإلشررة لة  تف حةتط لؽ 

 حةذ  لتالءـ مفجـ ت  لدح  علللرتخ ،  لر رتخ ، تمةملرتخ ، قدرحتخ. 

حةرقر ػػي اػػ  ، م نظػػرح مهللػػي حة ػػ ط م  لػػدؼ حالرت ػػرء  ػػإدحرة حمعلػػرؿ حةلدػػرالي اػػ  ةل لػػر 

ركػػز  علػػ  ، ا ػػد علػػد لدػػرؼ ةل لػػر حةل حةففػػرظ علػػ  لترنػػي م  ػػاللي حمم ػػرع حةلرةلػػي ةللدػػررؼ

لةػػػ   8009م ػػػن  طػػػي ح ػػػترحتلجلي ةتطػػػملر جلػػػمد حةرقر ػػػي حةلدػػػرالي اػػػ  ةل لػػػر  ػػػالؿ حةفتػػػرة لػػػف 

ةػػ  رقر ػػي ل، م تلػػدؼ هػػذ  حة طػػي لةػػ  تنفلػػذ  8009م حةتػػ  حنطل ػػ  ل ردرتلػػر اػػ  لنتدػػؼ  8022

ر حةلدررؼ حةلل لي ت تند عل  ل ردئ حةرقر ػي علػ  لدحرة حةل ػرطر  لػذ  حةلدػررؼ ، تت ػزز اػ  ظللػ

ح ػػػت الةلي حة ػػػرحر اػػػ  حةلدػػػررؼ حةتجررلػػػي ، م تلتػػػـز اللػػػر حةلدػػػررؼ    ػػػس م ل ػػػردئ حةفمكلػػػي ، 

اػ  حالقتدػرد حةػمطن   شػكؿ   رةشكؿ حةذ  لكفؿ ح ت رحر حم رع حة طرع حةلدػرا  م تػداؽ حة ػلمةي

،  8009ا لدرؼ ةل لر حةلركز  ، حةت رلر حة نم  إلدحرة حةرقر ي عل  حةلدػررؼ م حةن ػد ،  لنتظـ 

22 .) 

 رعتلرد دةلؿ حةفمكلي  8020( ة ني 80تددر لجلس لدحرة لدرؼ ةل لر حةلركز  قرحر رقـ ا كلر

لت ل ي  رةفمكلي ةل طرع حةلدرا  حةلل   م حةذ  لت لف حةل ردئ م حةل رللر م حةت لللر  حة
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عل  ةلي ا  لطرر للرر تلر معلرةلر م حةلطلم  تط ل لر لف ق ؿ حةل   ر  حةلدرالي م حةلرم 

حةلدررؼ حت رذ حإلجرحءح  حةالزلي ةتمالؽ تم رعلر ما ر ةألفكرـ حةمحردة  خ م تف لؿ دمر لجرةس 

لي ةف مؽ حإلدحرة  رةلدررؼ م حةلجرف حةلن   ي عنلر ، م حالةتزحـ  رم س م حةل ردئ حةلنظ

حةل ررة   لر ر  حإلادرح م لتطل رتخ م كراي لتطل ر  حاللت رؿ حم رسحةل رهللف ا  حةلدررؼ م 

                                        .                                                                                  مح ط رقر ليم عف لدرؼ ةل لر حةلركز  لف ت لللر  ما ر ةلر لددر م  ما ر ةلر مرد  رةدةلؿ 
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 الخالصة :   4 -4

را  عرةللػػػر تدػػػ ح ةزحلػػػر علػػػ  ظػػػؿ حةتطػػػمرح  حةلتالف ػػػي حةتػػػ  لشػػػلدهر حةلجػػػرؿ حةلدػػػاػػػ          

 ، علػػػؿ تلكنلػػػر لػػػف ت ظػػػلـ حال ػػػتفردة لػػػف حلجر لػػػر  حةتطػػػمر ح ػػػترحتلجليحةلل لػػػي م ػػػن  حةلدػػػررؼ

ة ػػؿ ، م  ةل ػػرطر حةتػػ  لفرزهػػر حةتطػػمر حةلدػػرا علػػ  حةت للػػؿ لػػف فػػدة حة ػػل لر  م   رةل ر ػؿ حة لػػؿم 

 تقػػمستكػػملف مفػػدح  ت ملػػي حةلرحكػػز حةلرةلػػي ةللدػػررؼ م رح  حالنػػدلرج حةلدػػرا  ةهػػذ  حة لػػر تهػػـلػػف 

ارعللػػي لػػن ت نػػ  ال ػػفي حة نػػمؾ حةشػػرللي لػػف  ػػالؿ تشػػجلن حة نػػمؾ حة رللػػي اػػ  حة طػػرع علػػ   تك ػػرم 

حةلرةلػػي حةتػػ  تلػػنح اػػرص تف لػػؽ تر ػػرح م نتػػرئن حةلدػػرالي محال ػػت لررلي م  حمنشػػطيللرر ػػي ل تلػػؼ 

لر فزلػػي لتكرللػػي م لتنمعػػي لػػف حة ػػدلر  حةلرةلػػي م حةلدػػرالي م تفػػدل  نظػػرـ تا ػػؿ كلػػر تف تػػما

  جػمدةم ةالرت رء  ل تمس حة دلي حةلدرالي  تكلفػي لن ف ػي قدمس  تهلليحةل لملر  لكت   م  حةدان

لكرنلػي حةتم ػن اػ  ي علػ  لكرنتلػر اػ  حة ػمؽ حةػمطن  م حةلفراظػعرةلي ةلمدمؿ لة  ر ػر حة لػالء م  ح 

 ي .حم محؽ حة ررجل

ق ػؿ ، حملػر حةػذ  لفػتـ لال تف هذح حةتطػمر قػد  لػؽ حة دلػد لػف حةل ػرطر حةتػ  ةػـ تكػف ل رماػي لػف 

ت ن  ل ردئ حةفمكلي دح ػؿ  للؿ فدة هذ  حةل رطر م حعتلرد لدحرة ا رةي تلكنلر لف ت عل  حةلدررؼ

 تنظلتلر .

 

  



 

 

 الفصل الخامس

 خاتمة الدراسة
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 المقدمة :  1 - 5

 
استيدفت ىذه الدراسة إبراز أىم التطورات التي تواجو المصارف الميبية في ظل تحرير            

استراتيجيات و  آلياتكيفية وضع رة الخدمات المصرفية والمالية واندماج أسواق المال العالمية ، و تجا

البحث عن السبل الناجحة عامل بكفاءة مع تمك التطورات ، و لتحديث العمل المصرفي من أجل الت

قمم مع الواقع زيادة قدراتو التنافسية لمتأو المصرفي وتطوير أداء خدماتو، إلعادة تنظيم القطاع 

 اكبة تحوالت المصارف العالمية .مو الدولي الجديد ، و 

 

 نتائج الدراسة :  2 - 5

 
 قد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية :و  

عمى الرغم من الجيود المبذولة من الناحية التشريعية  في مجال االصالحات المصرفية إال أنيا  .1

لم يكن ليا انعكاسات ايجابية عمى جودة الخدمات المصرفية المقدمة من المصارف الميبية و ذلك 

مى استخدام كذلك عدم قدرة الجياز المصرفي الميبي عاالمكانيات المادية و البشرية و  نتيجة لضعف

 التقنيات الحديثة في العمل المصرفي .و استيعاب االساليب و 

 تعتبر العولمة حجر الزاوية لمتطورات السياسية و االقتصادية و الثقافية ، و قد لعبت دورا بارزاً  .2

 في اتجاه المزيد من التحرر و ترابط اقتصاديات دول العالم .
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العولمة المالية طريق لتحقيق عائد اقتصادي سريع و مرتفع ، من خالل الغاء القيود عمى  .3

حركة رؤوس االموال لتصبح اسواق المال العالمية اكثر ارتباطا و تكامال من خالل تزايد درجة 

و المعموماتية  ة التكنولوجيةتعميق الثور ، والتحول إلى آليات السوق ، و االعتماد المتبادل بين الدول 

 دود الجغرافية و السياسية لمدول.التي حولت العالم إلى قرية صغيرة تختفي فييا الح

تعد الشركات متعددة الجنسيات أحد السمات الرئيسية لمعولمة المالية فيي شركات ذات طابع  .4

تخطط إلنتاجيا و مبيعاتيا إلى أكثر من دولة متجاوزة بذلك حدودىا  تمتد باستثماراتيا ودولي 

 الوطنية واالقميمية .

الوطنية و لكنيا قائم و موجود في السوق المحمية و إن العولمة المالية ال تعني التخمي عما ىو  .5

كفاءة لضمان تعني االنتقال بتقديم الخدمات المصرفية من الداخل إلى الخارج بصورة أكثر تطور و 

 المنافسة و التوسع المصرفي.

لقد اسيم كل من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في تصميم استراتيجية االصالح و اعادة  .6

ىيكمة المصارف و التأكد من أن ىذه االستراتيجية تتوافق مع السياسات االقتصادية الكمية الرامية 

 .صادي والمصرفي إلى المزيد من االنفتاح و التحرير االقت

تسمح العولمة المالية لمبمدان المصدرة لرؤوس األموال و ىي في الغالب الدول الصناعية  .7

الكبرى بخمق فرص استثمارية واسعة أكثر ربحية و توفر ليا الضمانات الكافية من خالل اآلليات 

 .و التحكيم بين األسواق المختمفة التي توفرىا األدوات المالية

تشار العولمة و تكامل األسواق و ارتباطيا ببعضيا البعض و حرية انتقال رؤوس أدى ان .8

  األموال عبر الحدود ، و التوسع في مجال استخدام المشتقات المالية إلى ارتفاع درجة المخاطر 

ىو األمر الذي جعل المصارف بصفة سواق و بين المصارف المختمفة ، و سرعة انتقاليا بين األو 

 رضة لممخاطر المصرفية و ما تبعيا من افالس و تعثر .عامة أكثر ع
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. في ظل االتجاه نحو العولمة و سرعة نقل و تحويل كميات ضخمة من رؤوس األموال من بمد 9

و األجيزة  عمميات غسيل األموال عبر المصارفإلى آخر دون عقبات أو تعقيدات كثيرة ، تزايدت 

 المصرفية في مناطق متعددة في العالم .

ذلك أن يخمق بيئة تنافسية بين المصارف و إن االتجاه نحو خصخصة القطاع المصرفي  .11

القطاع الخاص يكون أكثر كفاءة في إدارة الموارد من القطاع العام . و ذلك ألن الوضع االحتكاري 

 الذي تتميز بو المصارف العامة قد ال يشجعيا عمى تقديم خدمات افضل .

التي تتم داخل القطاع المصرفي و المالي تحقق العديد من المكاسب إن عمميات االندماج  .11

و  لممؤسسات المالية و المصرفية كونيا تتيح ليا االستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم الكبير

تعميق االدارة و الموارد البشرية في بل المصارف العالمية ، و تنويع و مواجية المنافسة من ق

التطوير ، و دعم القواعد الرأسمالية و مواكبة الفرص ت البحث و ، وتحسين عممياالمصارف 

 االستثمارية بشكل أكبر .

إن تطور تقنية المعمومات أدى إلى زيادة تحرير الخدمات المصرفية و من ثم سيمت حركة  .12

 دخول و خروج األموال عبر الحدود .

رفي لتأىيمو لمتحول إلى مفيوم إن االرتقاء باإلمكانيات المادية و البشرية لمجياز المص .13

، و ىذا يتطمب المصارف الشاممة يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية التي تقدم لمعمالء 

إحداث تحول عمى المستوى الفني و التقني لممصارف يتمثل في تأسيس بنية تحتية لمجاالت 

الحديثة في مجال الخدمات  ادخال التقنياتمتكاممة لمبيانات و المعمومات و  االتصاالت و قاعدة

 المصرفية ، و من ثم تأىيل الكوادر البشرية الستيعاب التقنيات و المستجدات الحديثة .
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يا وفقا لممعايير إن الزيادات المتتالية لتدعيم المراكز المالية لممصارف و استقرار اوضاع .14

لتشجيع عمميات االندماج بين عمى توجييات المصرف المركزي يشكل حافزا أساسيا  الدولية ، بناءً 

 المصارف ، و لتعزيز قدرتيا عمى مواجية المخاطر المصرفية .

 

 اختبار الفرضية :  3 - 5

 
ىل المصارف الميبية قادرة عمى تبني استراتيجية مالئمة  و تحسين كفاءتيا بالشكل الذي         

يمكنيا من دخول عالم المنافسة و تقديم أفضل الخدمات ، و ذلك في ظل التطورات المصرفية 

 العالمية .

لعالمية و ذلك تؤكد الدراسة أن المصارف الميبية ال تمتمك مقومات مواكبة التطورات المصرفية ا

ألنيا تقدم خدمات محدودة و تقميدية إضافة إلى ضعف استخدام وسائل الدفع االلكترونية ، و كذلك 

ضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة المصرفية ، باإلضافة إلى احتكار القطاع العام 

و  جديد واالبتكارلمنشاط المصرفي و عدم ثقة الجميور في المصارف الخاصة التي تتميز بالت

 المنافسة .

 

 :التوصيات  4 - 5

 
اصبح اندماج اسواق المال العالمية واقعا ممموسا ينبغي التعامل معو بكل حذر و واقعية ،         

لذلك ينبغي عمى السمطات الميبية قبل أن تنخرط في العولمة المالية اتباع استراتيجيات اقتصادية 

 سميمة تتضمن اآلتي :
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االستفادة من اآلثار اإليجابية لمعولمة المالية و ذلك من خالل اعادة النظر في نمط الممكية  .1

االتجاه نحو انشاء خصخصة بزيادة قدرتيا التنافسية و الحالية لممصارف و تشجيع االتجاه نحو ال

ة المصارف الشاممة بيدف تنويع الخدمات المصرفية و تشجيع عمميات االندماج المصرفي لتقوي

 القاعدة الرأسمالية لممصارف.

من خالل اصدار  تنويع مصادر األموال في المصارف بما يمكنيا من تنمية مواردىا المالية .2

توجيو تمك األموال في منح القروض متوسطة األجل و شيادات االيداع واصدار السندات و 

 المساىمة في رؤوس أموال المشروعات االستثمارية .

االىتمام بتطوير قطاع التأمين لمحَد من االعتماد الكبير ر االجنبي المباشر و جيع االستثماتش .3

 عمى القطاع النفطي في تمويل المشروعات التنموية . 

اتاحة المجال أمام انشاء مصارف اسالمية ، بيدف استقطاب و جمب مدخرات شريحة كبيرة  .4

 من المجتمع و تشجيعيم عمى التعامل مع المصارف.

في أعمال  عمى تفعيل سوق األوراق المالية ، و تمكين المصارف من القيام بدور ميم العمل .5

 المالية.الوساطة و تقديم االستشارات 

ترشيد تخصيص الموارد من خالل تقييم الجدارة االئتمانية لمعميل و ذلك من خالل دراسة  .6

لمالي و حجم القروض التي ائتمانية تتضمن البيانات األساسية عن العميل و نشاطو و مركزه ا

حصل عمييا من المصارف األخرى ، و كذلك رأي المستويات اإلدارية المختمفة في قرار منح 

 االئتمان .

تنمية القدرات اإلدارية بما يتناسب مع األساليب الحديثة في مجال اإلدارة المصرفية بيدف  .7

 كشف المخاطر قبل حدوثيا و خاصة المتعمقة بغسيل األموال.
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تحسين البيئة التشريعية التي تعمل من خالليا المصارف الميبية و اعادة النظر في القوانين و  .8

التشريعات و اساليب الرقابة بما يعطي المصارف القدرة عمى سرعة تطوير اعماليا بما يتوافق مع 

 التطورات العالمية .

بأطر تشريعية تمكن المصارف من . حل مشكمة الديون المتعثرة و ذلك بتقوية آليات التحصيل 9

 تحصيل ديونيا في وقت مالئم.

نشر الوعي المصرفي في المجتمع الميبي و تشجيع التعامل بأدوات الدفع المتنوعة كالصكوك  .11

 و البطاقات االئتمانية .

االسراع في اقامة صندوق ضمان أموال المودعين لتعزيز الثقة في النظام المصرفي و تفادي  .11

 المخاطر الناتجة عن تطورات العولمة المالية .

تحديث نظم االدارة و دعم مبادئ الحوكمة من أجل ارساء قواعد العمل المصرفي السميم  .12

 إلضفاء المزيد من الشفافية .

 

 

 

 



 

 

 المراجـــــــــــــــــع 
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 قائمة المراجع 

 
  : أواًل : الكتب

(ميم"مالنقييية مةالوفيييا مم"ميمونمييية اتمو  ييي م حيييةثمم5551الحاسييي، ميمو، ييية م و ييي ميم م -1

م.م نغا يميميمالط   مالثان، م ةمماالقتفا ، ال 

 .ميماأل  ن"مال ةلو مالوال، م"م ا مو  الةيميمعوانم(ميمم8004 والميم مماالخط،بميممذ -2

(ميم"ماأل واتمالوال، م"م8050 هابميمةع  مالسالمموحو مخو،سميمال  اةيميموحو مع  مالةم -3

 .ميماأل  نيم ا مإث اءمل نم مةالتة ،عميمالط   ماألةلىم

يم(يم"ماقتفييا ،اتمالنقية مةالتوة،ييلم"مم8001الفيةل ميمأسيياو موحوي ميمة ،نييبمعية ما مي م -4

 .ماإلس ن  ، ميموف يمم ا مال او  مال  ، ة

افيي ةم يي مال قا يي مع ييىمال نيية مةا  ا ةم(ميم"مأطيي مأساسيي، مةو م8050مال  اسيين ميمإ يي اه،مميم  -5

 .ميمفن ةقمالنق مال    ميمأ ةمظ  مالوخاط م"

يمميمالط  ي ماألةليىةالوفيا مم"م ا ماألني،سمم(ميم"مالنقية م5554ال ل،و ميمخالي مع ي ميم م -6

 .مموف اته

تهامع ييييىمأعوييييالم(ميم"مالتطيييية اتمال الو،يييي مةان  اسييييام8005طييييا قمع يييي ال الميم ميم محوييييا -7

 .يماإلس ن  ، ميموف مال نة م"ميمال ا مال او ، 

"ميمعالممال تيبمالحي ،ثميمم(ميم"مالوفا مماإلسالو، م8004خفاةن ميمأحو مس ،وانميم م -8

 .م   ميماأل  نإيماألةلىالط   م

(ميم"مال ةلوييييي مةاقتفيييييا ،اتمال نييييية م"ميمالييييي ا مم8001ع ييييي مالحو،ييييي ميمع ييييي مالوط يييييبميم م -9

 .مإلس ن  ، ميموف يماال او ، م
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مال ا م مةاقتفا ،اتمال نة م"ي(ميم"مال ةلوم8004ع  مالحو، ميمع  مالوط بميم مم -11

 .ميماإلس ن  ، ميموف مال او ، 

(ميم"متطييية مالوفيييا مم ييي مل، ،يييام"ميم ا مم8001ع ييي مالو ييي ميم ويييالمالط،يييبميم م -11

 .ميم نغا ياإل لمل نم مةالتة ،عم

ويييييي مالوال،يييييي م"ميم ا مالوسييييييتق لمال   يييييي ميم(ميم"مال ةلم5555  يييييي ميم ويييييي يميمم مم -12

 .ميمالقاه ةمالط   ماألةلى

م–م5512(ميم"مال ،يييي مالخوسييييةنمل ت سيييي،سم مم8002ل، ،ييييامالو  يييي يميم موفيييي ممم -13

 (ميمإ ا ةمال حةثمةاإلحفاءميموف ممل، ،امالو   يم.م8002
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 ثانيًا : البحوث : 

 مال هيا مالوفيي   م6مخطيةةميي ة ، مويينم(ميم"متطية،م5553يم ميمفيال ماألويي،نمماأل  ياح -1

أ لمإعا ةمه،  ، ماالقتفا م"ميم حثموق ممإلىمن ةةم6م ة مالوؤسساتمةاألسةاقمالوال، م  م

 مالقةو،يييي مل  حييييثمال  ويييي ميمو  يييي م حييييةثمال  ييييةممئييييإعييييا ةمه،  ،يييي ماالقتفييييا مال ، يييي ميماله،

م.االقتفا ، ميم نغا ي

ا ممالت ا ،يييي م يييي متوة،ييييلماالسييييتثوا م(ميم"م ة مالوفييييم8002 ،ييييا ميموحويييي مخ ،ييييلميم م -2

يميمالةاقعمةاآل اقمال ،  الخاصم  مل، ،ام"ميم حثموق ممإلىمن ةةم6ماالستثوا م  ماالقتفا م

  نغا يم.م

(ميم"م ة مالوؤسسييييييياتمالوال،ييييييي م يييييي مإعيييييييا ةمه،  ييييييي م5553ع  السييييييالمميمع ييييييي معط،يييييي ميم  -3

وال،يي م يي مإعييا ةمه،  ،يي ماالقتفييا يم"ميم حييثموقيي ممإلييىمنيي ةةم6م ة مالوؤسسيياتمةاألسييةاقمال

االقتفييييا مال ، يييي ميماله،ئيييي مالقةو،يييي مل  حييييثمال  ويييي ميمو  يييي م حييييةثمال  ييييةمماالقتفييييا ، ميم

  نغا ي.

(ميم"مالوفييا ممالت ا ،يي م يي مل، ،ييام يي،نمالخفخفيي مم8005ع  السييالمميمع يي معط،يي ميم م -4

ةاإلفيييالحم"ميم حيييثموقييي ممإليييىمويييؤتو مالخفخفييي م ييي ماالقتفيييا م ييي ماالقتفيييا مال ، ييي ميم

 نمة اتمو   م حةثمال  ةمماالقتفا ، ميم نغا يم.و

م
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 ثالثًا :الدوريات : 

(ميم"مو  ، مالوفا ممالت ا ، مةآ اقمال ولمالوفي   مم5552األ  احم6مفال ماألو،نميم م -5

م  مال واه، ، ميمو   م  اساتم  مالوالمةاألعوالميمال   مالثان م.م

أألوييييةالمةان  اسيييياتهامع ييييىمالوتغ،يييي اتم(ميم"معو ،يييياتمم8002 ميمع،سييييىمحويييي ميمالفا سيييي م -8

و  ييييي مال حيييييةثماالقتفيييييا ، ميمو  ييييي م حيييييةثمال  يييييةمماالقتفيييييا ، م ييييي مالييييي ةلمال   ،ييييي م"ميم

 االقتفا ، ميم نغا يميمالو   مالسا عمعم ميمال   انماألةلمةالثان م.م

(ميم"مالقطييييياعمالوفييييي   مال ، ييييي مةاتفاق،ييييي متح ،ييييي مت يييييا ةمم8003الييييي  ة،آميمةآخييييي ةنميم م -2

تمالوال، م"ميمو   مالتخطي،طمةالتنو،ي ميمو هي مالتخطي،طميمطي ا  سميمالو  ي ماألةلميمالخ وا

 ال   ماألةلم.م

(ميم"ماتفاق،ييي متح ،ييي ممالت يييا ةم ييي مالخييي واتمةأث هيييامع يييىمم8003النمييي ت ميموفيييطفىميم م -4

ال نييية مالوفييي ، م"ميمالو  ييي مال  و،ييي ملالقتفيييا مةالت يييا ةميم  ،ييي ماالقتفيييا مةالت يييا ةميمعييي،نم

 ال   مالثان م.ممموسمي

لويييالمالوفييي   مة يييقم(ميم"مالوفيييا ممالت ا ،ييي مال ، ،ييي ممة أسمام8003 يييا يمةآخييي ةنميم م -1

 لم"ميمو  يييي مال حييييةثماالقتفييييا ، ميمو  يييي م حييييةثمال  ييييةمماالقتفييييا ، ميمو ييييا،، مل نيييي م ييييا

  نغا يميمالو   مالثاونمعم ميمال   ماألةلم.م

(ميم"متييي ث، مال ةلوييي مع يييىمال نييية م ييي موفييي م"ميمو  ييي مالويييالمم8002 مييي يميمفيييال ميم م -2

 ةالفناع ميمال   مال ا عمةال م ةنميم ن مال ة،تم.م

(ميم"متف ،لمأ اءمالوفيا مماإلسيالو، م ي مظيلمال ةلوي "يمم8001 غ ةلميمخال ميمس  ميم م -3

 ثمةال م ةنم.مال ة،تمالفناع م"مال   مالثالمو   مالوالمةالفناع ميم ن 
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يم"مالوفييييا ممال   ،ييي مةمالتغ،يييي اتماالقتفييييا ، مالو افيييي ةم"ميمم5551مييياو، ميمع يييي ما ميم -4

و   مال حةثماالقتفيا ، ميمو  ي م حيةثمال  يةمماالقتفيا ، ميم نغيا يميمالو  ي مالسيا سميم

 ال   انماألةلمةمالثان م.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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مرابعًا : دراسات غير منشورة :

(ميم"م هيية مالق،ييا اتماإل ا ،يي مال  ،ييام الوفييا ممم8003،مموحويي محسيينميم مويي ممال  غثيي مي -5

يم او  مقا ،ةنسميم سال موا ست، مغ، مونمة ةمالت ا ، مال او مل ت ،مموعمالخفخف م"م

ميم  ، ماالقتفا ميمقسممإ ا ةماألعوال.م

،يييي م مإ يييي اءاتمال قا يييي مال اخ ويييي(ميم"مويييي ءموالءم8001 ييييىم يييي جميم مال ييييا ،  ميمأحويييي معم -8

 سيييال موا سيييت، مغ،ييي ممالوت  يي م ييي مالوفيييا ممالت ا ،ييي مال ، ،ييي ملوةا هيي مغسيييلماألويييةالم"مي

   ، ماالقتفا ميمقسممالوحاس  ميم او  مقا ،ةنسميم نغا يم.ممونمة ةمي

(ميم"متقيييي ، م اليييي مإنتيييياجمالقطيييياعمالوييييال م يييي مم8003يمسيييي ةءم و يييي مع،سييييىميم ممالهييييا،ن -2

 سييييال موا سييييت، مغ،يييي مميم8000م–م5530 ةمويييينماالقتفييييا مال ، يييي م"م  اسيييي متط ،ق،يييي مل فتيييي

   ، ماالقتفا ميمقسمماالقتفا ميم او  مقا ،ةنسميم نغا يم.ممونمة ةمي

 ،ييييييي م ييييييي متوة،يييييييلمالتنو،ييييييي م"م ة مالوفيييييييا ممالت ام(م8050وحوييييييي ميم تح،ييييييي موييييييي،ال ميم م -4

  ،ييي ماالقتفيييا ميمقسيييمماالقتفيييا ميم او ييي مميم سيييال موا سيييت، مغ،ييي مونمييية ةمي"االقتفيييا ، 

 يم. نغا م

م

م

م

م

م
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مخامسًا : تقارير صادرة عن جهات عامة : 

موف ممل، ،امالو   يميم"مالتقا ، مالسنة، م"ميمأع ا موخت ف م.م -5

 وف ممل، ،امالو   يميم"مالنم ةماالقتفا ، م"ميمأع ا موخت ف م.م -8

 (ميم"مالح ممالوؤسس م"ميمإ ا ةمال حةثمةاإلحفاءم.م8003وف ممل، ،امالو   يميم م -2

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 سادسا : شبكة المعمومات الدولية :

الو ةقاتمالةاقعمةممسة ،     اإلسالو،  الوفا م (مي"مت    م8054ال قاع ميمأنسميم م -1

  ("م او  م ومقميمسة ، ميم حثمونمة مع ىمالوةقعم6مممممممممممم8055م–م8003 

www.damascusuniversity.eduمممممممممممممم 

(مي"مال ةلوييييي مةآثا هييييياماالقتفيييييا ، مع يييييىمم8004ط،يييييبميم مالن،يييييلميمع ييييي مالوييييين مموحوييييي مال -2

نظيييي ةممييييوةل، م"ميم حييييثموقيييي مم يييي مالو تقييييىمالييييةطن ماألةلمحييييةلمالونظةويييي مم–الوفييييا مم

 الوف  ، مةالتحةالتماالقتفا ، ميم او  مالم مميمال  ائ ميم حثمونمة مع ىمالوةقع6

WWW.  aljazeera.net 

 .م 2010  موماة اتمالوا ةمال ا   مل امتق ، مخ  اءمفن ةقمالنق مال ةل م  مإطا -3

م6ع ىمالوةقعم

 www.cbl.gov.lyم

م مل  نة م"م حثمونمة مع ىممالوةقعم6مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(م"مالحة و مالوؤسس،م8003خ ،لميمع  مال ا قميم  -4

WWW.  aljazeera.net 

م -5 مي مآخ ةن مة موفتاحمي مي موست  اتمم8004فال  ملوةا    م و خل مالماو   مالف،    م" ي

 الفناع مالوف  ، م"ميم حثمونمة مع ىمالوةقعم6م

WWW.  aljazeera.netم 

"م ا مالفيييي،   مالميييياو  م يييي متطيييية، مال نيييية م يييي ماليييي ةلمممم(ميمم8004ع ا يييي ميم ا يييي ميم م -6

 الناو، .موعماإلما ةمإلىمحال موف م.م حثمونمة مع ىمالوةقعم6م

Arabarabah @ yahoo.fr. 
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(ميم"مال ةلويي مالوال،يي مةآثا هييامع ييىمالقطيياعمالوفيي   مةالنوييةمم8005تمييامميم م  ييا ةقميم -7

االقتفا يم  مال   انمال   ،ي م"ميم حيثموقي مموينمأ يلموميا   م ي مالويؤتو مال  وي ماألةلم

حييةلم"ماقتفييا ،اتماألعوييالم يي مظييلمعييالمموتغ،يي م"ميم  ،يي مال  ييةمماالقتفييا ، مةاإل ا ،يي ميم

 و  مالتط ،ق، ميمعوانميماال  نميم حثمونمة مع ىمالوةقعم6مال ا

WWW.  aljazeera.netم

(ميم"مال ةلو مالوال، م"ميمو   مال  ةمماإلنسان، ميمال   مالثان ممم8008وفتاحميمفال ميم ممم-8

م                                               WWW . ULL M . NLممممع ىمالوةقعم6

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ،امالو   يموف ممل،م-5

www.cbl.goy.lyم



 

 

 المالحق
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 ( 1 ) جدول رقم 
 نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي الموارد ، و نسبة حقوق الممكية 

 إلى إجمالي الموارد لدى المصارف التجارية العاممة في االقتصاد الميبي
 (0111 - 1551خالل الفترة )

 ماليين الدنانير 

 السنة

     

 الخصوم
 إجمالي 

 (1)الموارد

نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي 

 الموارد

% 

نسبة إجمالي حقوق الممكية إلى 

 إجمالي الموارد

 إجمالي حقوق الممكية إجمالي الودائع %

1551 ..0133 .1133 431033 .430 .36 

1551 .66635 .6631 436534 3133 331 

1550 313.31 .3.30 56.034 3.34 .35 

155. 3.1134 .5130 566430 3336 331 

1553 61.635 31630 11.6136 3436 .35 

1556 661.31 31135 111313. 3533 .33 

1556 643531 35136 1056333 363. .34 

1553 61.536 36135 1.61434 3333 .3. 

1554 663334 61336 1310531 3635 33. 

1555 311334 61436 1356.33 3336 .36 

0111 336.31 66331 161663. 3636 .36 

0111 416134 3.131 133133. 3630 330 

0110 4..636 36333 1433.35 3631 331 

011. 514033 35.35 0113131 3634 331 

0113 1151434 41634 0163334 6136 .33 

0116 1.34036 113331 03.3436 6636 33. 

0116 13.6531 101135 0566430 6436 331 

0113 0336331 166133 .513633 6.33 33. 

0114 316.131 013333 6164636 6433 .36 

0115 3463.31 .66331 3164136 65 630 

0111 66.1.31 361334 34.5331 3136 634 

و العقارية لألفراد و إجمالي قروض األنشطة  االجتماعية( أجمالي الموارد هو مجموع األصول في الميزانية مضافا إليه أجمالي القروض 1)
 االقتصادية و اإلنتاجية و الخدمية 3

3(1113) رقم جدول 0111الربع الثالث  31مجمد ، يا المركزي، النشرة االقتصاديةصرف ليبم3 1  المصادر6  
  3(1114) رقم جدول 0115الربع األول  35، النشرة االقتصادية ، مجمد مصرف ليبيا المركزي3 0 
3(1114) رقم جدول 0111الربع الرابع  0مصرف ليبيا المركزي ، النشرة االقتصادية ، مجمد 3 .  
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( 0جدول رقم  )     
 نمو وتطور الودائع في المصارف التجارية الميبية 

  (0111 – 1551خالل الفترة )

 ماليين الدنانير 

  

 السنة
 ودائع تحت الطمب  

 ودائع اآلجل 

 زمنية (  –) ثابتة 

 ودائع توفير 

 إجمالي الودائع  ) ادخارية ( 

 النسبة ة القيم النسبة  القيمة  النسبة  القيمة 

1551 033.33 3.36 34434 0.33 4530 033 ..0133 

1551 063430 303. 45030 0631 5636 033 .66635 

1550 .11136 3030 11..31 0333 1043. .31 313. 

155. .11431 6535 113030 0636 16136 .36 3.1134 

1553 .60.36 3135 100134 033. 15136 .34 61.635 

1556 .3.330 6335 166136 0430 0133. .35 661.31 

1556 .44435 6631 13613. 0534 0.534 331 6435 

1553 .53633 6634 135536 0534 06.3. 333 61.536 

1554 314034 6.36 011336 .031 04333 333 663334 

1555 363531 6.35 000131 .130 .3336 335 311334 

0111 333633 6.34 003033 .136 316 636 33.331 

0111 61.031 6130 033336 .034 61636 631 4.4630 

0110 641134 6633 0.363. 0635 66533 633 431334 

011. 610334 6331 040.33 0536 61633 633 566330 

0113 364.36 6431 051530 0634 64635 631 1103433 

0116 546635 6531 .3.633 0630 6313. 333 1306.36 

0116 1..0.35 3.30 306131 0.33 60335 .33 1401035 

0113 14.0531 3133 6611 0634 6353. 036 0664533 

0114 .10163. 3133 113.436 0331 64530 136 30.3331 

0115 .646330 3.33 1011131 0335 316 133 346303. 

0111 30..431 3636 100.134 0031 33.31 13. 66.1. 

6دراالمص  
  3(3رقم ) جدول 0111الربع الثالث  31كزي ، النشرة االقتصادية  ، مجمد مصرف ليبيا المر 13
3(4) رقم جدول 0115الربع األول  335 مصرف ليبيا المركزي ، النشرة االقتصادية ، مجمد 0  
3(4) رقم جدول 0111الربع الرابع  30 مصرف ليبيا المركزي ، النشرة االقتصادية ، مجمد .  
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 ( .جدول رقم )
لقروض المصرفية ونسبها و نسبة القروض إلى إجمالي الودائع في المصارف التجارية الميبية تطور ا

  ( 0111 – 1551خالل الفترة )

 
 ماليين الدنانير                              

          

 السنة
 قروض أخرى كمبياالت مخصومة ومتداولة سمف وسحب عمى المكشوف

 اجمالي القروض

ض إلى اجمالي القرو 

 اجمالي الودائع%

 النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة 

1551 034334 5431 .133 13. 1634 133 06..3. 363. 

1551 063633 533. .633 133 .. 13. 061634 3.33 

1550 03.33. 533. 3336 136 .133 131 041030 6333 

155. .11130 5331 6433 135 .33. 131 .15330 3135 

1553 .00.36 5636 6331 031 363. 133 ...3 663. 

1556 .36531 5633 3035 031 3634 13. .64334 6630 

1556 043433 513. 4636 033 14334 631 .16034 6.36 

1553 .115 5.31 3633 030 165 334 ..3.33 6633 

1554 .36. 5333 .35 131 15136 630 .66436 6636 

1555 306135 5433 .30 131 6636 136 3..136 6135 

0111 66313. 5534 1135 130 134 131 6643 3631 

0111 616636 11131 133 131 133 131 616336 3030 

0110 6.6636 11131 136 131 133 131 6.6334 3.31 

011. 636533 5535 333 131 133 131 633631 3134 

0113 661430 11131 136 131 136 131 66113. 6333 

0116 616031 5535 331 131 133 131 616636 3.30 

0116 316630 11131 133 131 13. 131 316330 .434 

0113 414534 11131 13. 131 130 131 41513. .031 

0114 113.33. 5531 63. 131 1113. 135 1163335 0335 

0115 1161433 5336 01633 134 4336 133 1141033 033. 

0111 1163.36 453. 111030 433 05435 03. 1.13336 0.36 

                                                                                                                6 دراالمص
3(3رقم ) جدول 0111الربع الثالث  331 مصرف ليبيا المركزي ، النشرة االقتصادية  ، مجمد 1  
3(4) رقم جدول 0115الربع األول  35مصرف ليبيا المركزي ، النشرة االقتصادية ، مجمد  03  
3(4) رقم جدول 0111الربع الرابع  0مصرف ليبيا المركزي ، النشرة االقتصادية ، مجمد  3.  
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( 3جدول رقم  )   
 القروض والتسهيالت االئتمانية الممنوحة من المصارف التجارية الميبية 

 لمختمف القطاعات واألنشطة االقتصادية
(  0111 – 1551خالل الفترة )  

 
 ماليين الدنانير

 السنة

 قروض األنشطة االقتصادية

 )إنتاجية وخدمية( 
 قروض النهر الصناعي سمف اجتماعية قروض عقارية 

 إجمالي القروض 

 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة

1551 161336 6336 110636 3133 6036 030 4131 035 034636 

1551 134331 6636 1010 .431 4630 033 4131 036 .1603. 

1550 1513 6636 106531 .331 11330 .31 11031 .3. ..503. 

155. 01..33 6336 103536 .336 1033. .33 13131 336 .31130 

1553 005631 6336 1.1131 .034 13535 .34 0.131 634 .54631 

1556 036033 6336 1.3.36 .133 1103. 033 .3.31 433 304136 

1556 143335 3431 1.4533 .636 03333 331 .3.31 536 .516 

1553 013031 3533 1.06 .134 .5335 536 .3.31 531 3166 

1554 005134 6136 1.6133 .131 616 1130 .3.31 430 36.130 

1555 06163. 6136 136533 043. 30. 1331 .3.31 330 6160 

0111 041035 6130 136435 063. 5.530 1634 .3.31 633 6643 

0111 .166 6031 13.635 0.33 115133 1431 .3.31 630 616336 

0110 .06534 6133 1.5431 0031 1.1635 0133 .3.31 635 6.6334 

011. .635 6033 133031 0133 1.41 0133 .3.31 636 633631 

0113 .15330 3531 136630 0033 134635 0034 .3.31 633 66113. 

0116 031136 3.34 13063. 0.31 166633 0331 .3.31 631 616636 

0116 .64535 6134 1.5333 1533 131535 0330 .3.31 63. 316330 

0113 3633 6636 131533 133. 145535 0.30 .0431 331 41513. 

0114 665634 6036 1.1134 103. 033.3. 0.33 13331 133 1163335 

 1141033 ـ ـ 0331 15031. 1134 103434 6030 3.3134 0115

 1.13336 ـ ـ 0435 33136. 531 114330 6031 414634 0111

در6االمص  
                     3(11رقم ) جدول 0111الربع الثالث  31مصرف ليبيا المركزي ، النشرة االقتصادية  ، مجمد  13 
3(11) رقم جدول 0115الربع األول  35د مصرف ليبيا المركزي ، النشرة االقتصادية ، مجم 03  
3(11) رقم جدول 0111الربع الرابع  0مصرف ليبيا المركزي ، النشرة االقتصادية ، مجمد  3.  
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( 6)  رقم جدول  
 تطور استثمارات المصارف التجارية الميبية 

  ( 0111 – 1551خالل الفترة )
 ماليين الدنانير                                           

          

 السنة
 أذونات الخزانة ودائع زمنية  أصول أجنبية 

 المجموع
 النسبة القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة 

1551 333. 331 .31 1533 13.633 3630 144333 

1551 333. .36 663 033. 13.636 6531 013334 

1550 1.333 630 11.3 .536 133331 6630 061436 

155. 1.635 634 36336 .033 133331 6136 0.3336 

1553 13.36 631 1064 3331 136131 6135 046036 

1556 16330 636 1.61 3633 136131 3433 05343. 

1556 00636 331 1663 3436 13.636 3336 .0.131 

1553 36.3. 1.30 166. 333. 1.4336 .536 .61.34 

1554 04.36 436 1611 3531 1.4336 303. .040 

1555 .6530 1031 1033 3133 1.4336 363. 055.33 

0111 616 1633 11033. .330 1.5036 3631 .10034 

0111 61.3. 636 3.04 3430 13.336 163. 5.6434 

0110 36533 0.31 11.034 ..35 13.336 3.31 ...533 

011. 34336 1530 14413. 3634 13.336 .631 31163. 

 663331 ـ ـ 3331 3.6434 0.31 .1.163 0113

 43.536 ـ ـ 3634 631131 0330 01.536 0116

 11103 ـ ـ 3331 33.633 0035 .00513 0116

 .3333. ـ ـ 335. 1.1333 6631 036636 0113

 0.0.536 ـ ـ 4331 156.436 1635 311. 0114

 0541134 ـ ـ 4635 .066153 1331 315036 0115

 306635. ـ ـ 4536 1646. 1133 63535. 0111

 
                                                                                                                 6دراالمص

(3 3رقم ) جدول 0111الربع الثالث  31مصرف ليبيا المركزي ، النشرة االقتصادية  ، مجمد  13  
(43رقم ) جدول 0115الربع األول  35مركزي ، النشرة االقتصادية ، مجمد مصرف ليبيا ال 03       
 (.4) رقم جدول 0111الربع الرابع  0مصرف ليبيا المركزي ، النشرة االقتصادية ، مجمد  3.
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 (  6) جدول رقم  
 الميبيةتطور فائض السيولة لممصارف التجارية 

 (  0111 – 1551خالل الفترة )
  نانير ماليين الد

 (1) األصول السائمة السنة
 الودائع

(0) 

 االقتراض

(.) 

 المجموع

(0+.) 

 نسبة السيولة

1(/0+.) 
 وضع السيولة

1551 11631 ..0133 36330 313436 1303 1310 

1551 105330 .66635 61631 314135 13.1 1316 

1550 140130 313.31 6333 330135 13.5 1303 

155. 16.436 .66136 .6636 366333 13.. 1314 

1553 00.436 61.635 .3333 6.4.33 1303 1303 

1556 0.3134 661.31 .413. 644.33 1331 1316 

1556 066.31 643531 05131 615131 1333 1305 

1553 033333 61.531 31130 636134 133. 1304 

1554 046.3. 663334 15330 633031 1330 1303 

1555 033633 311334 13335 406633 13.1 1316 

0111 03.633 336.31 13431 361131 13.0 1313 

0111 061131 4.4630 1333. 46..36 1305 1313 

0110 061131 431333 16633 446.33 1305 1313 

011. .06631 566330 03.35 543131 13.. 1314 

0113 6.5035 1103433 1.136 1131131 1366 1331 

0116 514.36 1306.36 6530 13.0034 136. 1334 

0116 116103. 1401035 103131 1536331 136. 1336 

0113 1433333 0660134 10.36 063363. 133. 1364 

0114 ..3.036 303..31 03131 3063.31 1334 1364 

0115 .43633. 3463.31 0.535 3451035 1345 1363 

0111 335433. 66.1.31 10533 6633033 1341 1366 

                          در 6                                                                               االمص
(33رقم ) جدول 0111الربع الثالث  31مصرف ليبيا المركزي ، النشرة االقتصادية  ، مجمد  13  
3(4رقم ) جدول 0115بع األول الر  35مصرف ليبيا المركزي ، النشرة االقتصادية ، مجمد  03  
 3(4) رقم جدول 0111الربع الرابع  0مصرف ليبيا المركزي ، النشرة االقتصادية ، مجمد  3.

 

 نسبة السيولة =  ـــ

 

 نسبة السيولة القانونية –( فائض السيولة = نسبة السيولة 1)

 األصول السائلة

 الودائع + االقتراض



935 

 

(  3جدول رقم  )   
ةس المال لممصارف التجارية الميبينسبة كفاية رأ  

  ( 0111 – 1551خالل الفترة )
 ماليين الدنانير    

         
 كفاية رأس المال الودائع إجمالي االحتياطياترأس المال و  السنة

1551 311.7 ..0133 9.4 

1551 356.0 .66635 10.0 

1550 373.2 313.31 8.9 

155. 391.0 3.1134 9.1 

1553 405.2 61.635 8.0 

1556 411.9 661.31 7.5 

1556 491.5 643531 8.4 

1553 451.9 61.536 7.5 

1554 604.6 663334 9.2 

1555 518.5 311334 7.3 

0111 564.1 33.331 7.6 

0111 730.0 416134 9.1 

0110 764.7 4..636 9.2 

011. 793.9 514033 8.6 

0113 806.8 1151434 7.4 

0116 1047.1 1.34036 7.6 

0116 1200.9 13.6531 6.9 

0113 1661.4 0336331 6.7 

0114 2144.4 316.131 5.2 

0115 3657.0 3463.31 7.5 

0111 4517.8 66.1.31 8.2 

در6االمص  
3(1113) رقم جدول 0111الربع الثالث  331 مصرف ليبيا المركزي، النشرة االقتصادية، مجمد 1  
3 (1114) رقم جدول 0115الربع األول  35نشرة االقتصادية ، مجمد 3 مصرف ليبيا المركزي، ال0  
3(1114) رقم جدول 0111الربع الرابع  0مصرف ليبيا المركزي ، النشرة االقتصادية ، مجمد 3 .  



Abstract  

Globalization is the cornerstone of cultural, economic and political developments in 

the countries of the world. Banks are considered of those tools that implement these 

developments, several factors have helped to accelerate the trend towards 

globalization, which has been the proliferation of multinational companies and the 

tremendous development of information and communications systems.The tendency 

of many international banks, financial institutions to large merge and conglomerates 

to enable them to compete, As well as the emergence of effective parties in the 

global economic arena, such as the World Trade Organization and the resulting 

liberalization of trade in services in the countries of the world. As well as the 

application of the supervisory rules on the financial and banking activity 

represented in the implementation of the decisions of the Basel Committee. As a 

result of the development of the phenomenon of financial globalization, and the 

implementation of the Agreement on the liberalization of trade in services, 

including banking services, competition will begin among all banking units around 

the world, including Libyan banks, and therefore the problem of study is 

summarized in the analysis of the effects of financial globalization on the Lib yan 

banks and the future of Libyan banking in light of financial liberalization. The study 

concluded that globalization has many positive effects, including the exit of banks 

from their traditional activities and transform into comprehensive banks, which 

gives them the opportunity to diversify their investment activities. As well as the 

tendency of banks to form banking mergers, which supports their financial 

positions, also to increase the efficiency of the financial market in Libya in light of 

the opening of financial markets to each other and banks play an active role in 

financial intermediation. It has also become clear that financial globalization has 

negative repercussions on Libyan banks, because liberalization of banking services 

will create a kind of unequal competition among banks.In addition, the technical 

development and diversification of financial and banking instruments and 

deregulation will lead to an increase in the trend towards money laundering 

operations. Therefore, Libyan banks are required to follow an integrated and 

deliberate strategy to take advantage of the positive effects of financial 

globalization and counter negative repercussions by focusing on the development of 

human resources working in Libyan banks in order to improve the level of banking 

services and adopt the principles of corporate governance in order to reduce the 

risks that may be exposed to Libyan banks.  
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