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احتاد املغرب العريب :مساحة متكاملة طبيعيا
قلّة هي املناطق وجمموعات الدول يف العامل اليت تتمتع ابملزااي الطبيعية وتظافر اجلهود فيما بينها مثل ما تتمتع به منطقة احتاد املغرب
العريب.
خصوصا وأن دول احتاد املغرب العريب املمتدة على مساحة  7مليون كيلومرت مربع واليت هلا قدرة استهالكية تزيد عن  80مليون
موحدا.
نسمة تشكل كيا اًن جغرافياا طبيعياا ّ
مت إنشاء احتاد املغرب العريب بتاريخ  17فرباير/شباط  1989وهو اتريخ مت فيه التوقيع على املعاهدة التأسيسية لالحتاد يف مراكش
من قبل قادة الدول اخلمس وهي اجلزائر واملغرب وموريتانيا وليبيا وتونس.
سبق قمة مراكش اجتماع عقده القادة املغاربيون اخلمسة يف زيرالدة ابجلزائر بتاريخ  10يونيو/حزيران  .1988وقد تقرر إنشاء
جلنة رئيسية لتحديد سبل ووسائل إنشاء احتاد بني الدول اخلمس يف املغرب العريب .وش ّكل عمل هذه اللجنة الرئيسية بعد ذلك
برًنمج العمل اخلاص ابحتاد املغرب العريب على املديني القصري واملتوسط.
وسيحتفل احتاد املغرب العريب قريبا ابلذكرى التاسعة والعشرين لتأسيسه.
ال شك يف أن االحتاد بلغ اليوم من النضج ما يؤهله إىل إطالق قواه االقتصادية والبشرية واملالية احلقيقية .وستم ّكنه هذه
القوى من دخول القرن احلادي والعشرين دخوال قواي .وهتدف هذه القوى أيضا إىل بناء ديناميكية عاملية تعتمد على جذب رأس
املال األجنيب الضروري لنموها .وها قد حان وقت االنتقال إىل إسرتاتيجية إقليمية ومجاعية بشأن التمويل واالستثمار .يف
الواقع ،لقد اكتسب املغرب العريب من املهارات ما مي ّكنه من جعل العوملة مكسبا له.
لقد منا الناتج احمللي اإلمجايل لـاحتاد املغرب العريب بوترية اثبتة منذ العقد األول من القرن احلايل ،حيث تواصل منو منطقة املغرب
العريب وأتكيدها لوزهنا يف االقتصاد العاملي (انظر اجلدول .)x
اجلدول  :xتطور وزن احتاد املغرب العريب يف االقتصاد العاملي
ابملليار دوالر أمريكي
الناتج احمللي اإلمجايل للعامل
الناتج احمللي اإلمجايل الحتاد املعرب
العريب
النسبة املئوية لنصيب املغرب العريب

2000

2010

2015

31 949

65 950

74 760

147

378

( 315ابستثناء ليبيا)

0,46

0,57

0,42

املصدر :قاعدة بياًنت البنك الدويل
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سجل الناتج احمللي اإلمجايل املغاريب ارتفاعا من  ٪0.46إىل  ٪0.57من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي بني عامي  2000و
ّ
 .2010يف عام  ،2015ابستثناء ليبيا  ،بلغ إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل للمغرب العريب ،ابستثناء ليبيا ،نسبة  ٪0.42من
الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل.
املغرب العريب :منطقة جذابة
تعترب منطقة املغرب العريب منطقة جذابة كما يبينه معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل ،وكذلك معدل تدفق االستثمار األجنيب املباشر.
يف منطقة املغرب العريب .شهد متوسط معدل منو تدفقات االستثمار األجنيب املباشر منوا مطردا منذ العقود الثالثة األخرية .
يعكس االرتفاع يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر درجة االنفتاح على النظام االقتصادي الدويل .وهذا االرتفاع مفيد للدول
املنشأة وللدول املضيّفة .وهي إحدى احملفزات الرئيسية للتنمية االقتصادية.
اجلدول :نسبة االستثمار األجنيب املباشر الوافد من معدل الناتج الداخلي اإلمجايل للمغرب العريب
1990

2000

2010

2015

0,47

1,60

2,23

( 3,90ابستثناء ليبيا)

املصدر :حساب البنك الدويل

وانفتاحا تدرجييًا واثبتًا هلذه املنطقة
تعكس البياًنت اإلحصائية عن االستثمار األجنيب املباشر يف منطقة املغرب العريب تكامالا
ً
وعوملة تدرجيية.
تلعب املصارف املغاربية دورا هاما يف االستثمار األجنيب املباشر .قامت االقتصادات املغاربية بتحرير أنظمة االستثمار األجنيب
املباشر لديها وتنفيذ إجراءات جلذب االستثمار .وتسعى هذه الدول إىل حتديد شروط االستفادة القصوى من وجود أجنيب يف
االقتصاد احمللي.
تتميز دول املغرب العريب ابلكثري من التقارب الثقايف واللغوي ،وهلا كذلك مزااي قيّمة لتشجيع االستثمار األجنيب املباشر يف سياق
بناء منطقة لالستثمار واألعمال يف املنطقة املغاربية.
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أورواب :مشهد فسيفسائي متكامل
متثل أورواب مشهدا فسيفسائيا يتكون من العديد من الشعوب واللغات ذات
تنوعا .ومن بني املشاكل الرئيسية لالحتاد األورويب هي
األصول األكثر ا
التعدد اللغوي يف هذه القارة .إذ أنه هناك  24لغة معرتفا هبا رمسيا من قبل
االحتاد األورويب .وهذا بطبيعة احلال مصدر للتعقيد يشرح أحيا اًن العالقات
الصعبة بني القادة الوطنيني .يف الواقع ،من الصعب على الفرنسي أن يشعر
أبنه قريب من البلغاري أو اليوًنين ،الذين ال يشاركانه حىت حروفه األجبدية.
تقع أورواب يف بيئة اتصاالت حيث غالبا ما يتحاور املواطنون ابللغة
اإلجنليزية أو الفرنسية أو أحياًنا ابللغة "احمللية" .وليس هناك سياسة عامة
أوروبية لتدريس اللغة تعاجل هذا التغاير الثقايف.
متاما ،تولد
ومع ذلك تتواجد أورواب اليوم كمنطقة اقتصادية ونقدية متكاملة ا
معظم منوها من الداخل ،مع جتاوز التجارة البينية  ٪70من إمجايل جتارهتا.

ميكن للمصارف املغاربية أن تلعب دورا أساسي ا يف بناء التجارة البينية املغاربية .ومع ذلك ،ينبغي عليها أن تكيّف حجمها مع
السوق املغاريب وأن تقوم أيضا برفع احلواجز اجلمركية تدرجيي ا يف املنطقة.
تستعد املصارف املغاربية تدرجييا ملواجهة التحدايت العاملية للعوملة.
إىل أين وصلت األنظمة املصرفية املغاربية؟
كيف ميكن للمصارف املغاربية أن تواجه حتدايت معينة مثل النمو االقتصادي واالبتكار التكنولوجي وخلق الوظائف؟ يتمثل
اهلدف من هذا التقرير يف املساعدة على حتديد الطرق اليت يستطيع هبا املصرفيون يف املغرب العريب تنفيذ مثل هذه اخلطط.
لإلجابة على هذه األسئلة ،سنركز أوالا على قيادة املصارف املغاربية يف إفريقيا والتزامها بتمويل االقتصاد .سنقدم بعد ذلك رصدا
للوضع الراهن لألنظمة املصرفية يف املنطقة املغاربية ،وسنذكر أخريا أمهية الشمول املايل يف تعزيز القدرات التمويلية لالقتصاد
املغاريب.
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.1املصارف املغاربية :الرائدة يف
أفريقيا
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حتتل مصارف الدول املغاربية مكانة هامة على مستوى القارة األفريقية .على الرغم من أن املشهد املصريف يف املغرب العريب ما زال
متناقضا ،إال أنه يشهد تغريات كبرية من حيث أن هياكل التمويل وتقنيات إدارة املعلومات اليت توفر مكا اًن رئيسياا لعمليات
الرقمنة ،خاصة من خالل "اخلدمات املصرفية عرب اهلاتف احملمول" وغريها من األدوات املالية الرقمية اليت جيري استكشافها.
.1.1

املغرب العريب :مكانة مالية مشرفة يف أفريقيا

على مستوى أفريقيا ،يتمتع النظام املصريف يف املغرب العريب (اجلزائر واملغرب وموريتانيا وليبيا وتونس) أبمهية كربى.
كان املشهد املايل املغاريب ،عند اتريخ كتابة هذا التقرير ،يتألف من  238مؤسسة مالية وغري مصرفية ابستثناء ليبيا وهي تتوزع
على النحو التايل.
ابحتساب ليبيا ،يوجد يف املغرب العريب حاليا  97مؤسسة مصرفية.
اجلزائر

2016
املصارف

20

املؤسسات املالية

10

شركات التأجري

5

مؤسسات التأمني الزراعي

1

العدد اجلملي

36
املصدر :التقرير السنوي لسنة  ،2016بنك اجلزائر

ليبيا 18 :مصرفا
18

العدد اجلملي للمصارف

املغرب
2016

املؤسسات املالية
املصارف

19

مؤسسات التمويل

33

املصارف اخلارجية

6

مجعيات القروض الصغرى

13

مؤسسات الدفع املتخصصة يف وساطة حتويل األموال

10

املؤسسات األخرى

2

عدد مؤسسات االئتمان واملؤسسات ذات الصلة

83

:

املصدر :التقرير السنوي للبنك املركزي املغريب لسنة 2016
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موريتانيا
هناية 2016
املصارف التجارية

17

مؤسسات القروض الصغرى

21

صندوق الودائع والتنمية

1

مؤسسات التأمني

17

صندوق الضمان االجتماعي

2

العدد اجلملي

58

املصدر :التقرير السنوي للبنك املركزي املوريتاين لسنة  2016واملوقع اإللكرتوين
http://www.bcm.mr/-structure-du-systeme-bancaire-

تونس
هناية 2016

املؤسسات
املصارف املقيمة

23

مؤسسات التأجري

8

شركات التخصيم

3

املصارف االستثمارية

2

املصارف غري املقيمة

7

العدد اجلملي املؤسسات

43

املصدر :القرير السنوي للبنك املركزي التونسي لسنة 2016

وف اقا لبياًنت  2015مل صرفيي أفريقيا وبنك أوربيس ،متثل املنطقة املغاربية أكثر من  ٪18من األصول املصرفية يف القارة ،ما
يعادل حوايل  719مليار دوالر من األصول من إمجايل يبلغ حوايل  4تريليون دوالر أمريكي.
حسب تصنيف املصرفيني األفارقة لعام  ،2015من بني أكرب  15مصرفا أفريقياا من حيث امليزانية العمومية ،هناك  5مصارف
من املغرب العريب (انظر اجلدول .)X
اجلدول  :Xاملصارف األفريقية اليت حتتل املراتب اخلمسة عشر األوىل
ترتيب سنة  2015من قبل املصرفيني األفارقة
راس املال السهمى

إمجايل األصول

الدولة

املصرف

(ابملليون دوالر

(ابملليون دوالر

أمريكي)

أمريكي)

 .1جمموعة بنك ستاندرد (ستان ابنك)

جنوب أفريقيا

5 055 605

82 516 623

 .2شركة القرن املصرفية

موريس

4 983 307

7 490 632

 .3فرست راند

جنوب أفريقيا

4 880 045

78 049 740
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 .4جمموعة التجاري وفا بنك

املغرب

3 713 137

41 560 042

 .5جمموعة البنك املركزي الشعيب

املغرب

3 405 622

33 244 573

 .6جمموعة ند بنك

جنوب أفريقيا

3 346 731

55 620 513

 .7بنك ابسا (جمموعة ابركليز)

جنوب أفريقيا

3 260 076

60 493 373

 .8البنك الوكين اجلزائري

اجلزائر

2 713 555

29 806 692

 .9شركة إيكة بنك الدولية

الطوغو

2 523 000

23 554 000

 .10بنك مصر

مصر

2 498 874

43 363 522

 .11زينيت بنك

نيجرياي

2 449 499

20 078 382

 .12البنك اخلارجي اجلزائري

اجلزائر

2 436 386

23 713 230

 .13البنك املركزي املصري

مصر

2 366 569

68 034 633

 .14انفستك جنوب افريقيا

جنوب أفريقيا

2 123 429

27 413 670

 .15املغرب املغريب للتجارة اخلارجية ألفريقيا

املغرب

2 037 570

28 249 517

املصدر :قاعدة بياًنت املصرفيني األفارقة لسنة 2015

يف الوقت احلاضر ،تعترب املصارف املغاربية من املصارف الرائدة يف القارة األفريقية .وهي متر مبرحلة حتديث عميقة مصحوبة مبراحل
التوحيد واالبتكار.
وجيدر اإلشارة إىل أنه يف السنوات األخرية ،ساعدت اإلصالحات املالية العميقة ،ومن بينها اتفاقيات ابزل األوىل والثانية ،على
تعزيز رؤوس أموال املصارف املغاربية وتعزيز استقرار أنشطتها.
كما أن املصارف اململوكة الفرنسية ال تزال موجودة نسبيا يف املغرب العريب وذلك ألسباب اترخيية.
 2.1مشهد مصريف مغاريب يف تطور مستمر
إن األنظمة املالية اليت مت إنشاء معظمها بعد االستقالل يف املنطقة املغاربية غري متجانسة.
ّأدى التحرير املايل الذي حصل على املصارف املغاربية يف أوائل التسعينات وما ارتبط به من ابتكارات مالية إىل ظهور مستوى غري
مسبوق من املنافسة يف اجملال املصريف .كان هناك زايدة ملحوظة يف عدد من املصارف واجلهات غري املصرفية اليت تقدم اخلدمات

املالية .وهتدف هذه الزايدة إىل خفض تكاليف إعادة التمويل لالقتصاد وحتسني كفاءة عرض اخلدمات املصرفية.
وقد دخل املغرب العريب يف حركة حترير مايل قبل ربع قرن.
خالل العقد األول من القرن العشرين ،بدأت حركة حترير وتوحيد أدت إىل جعل بعض املصارف أكثر أمهية من حيث احلجم
والوجود يف األسواق احمللية .ومنذ ذلك احلني ،تتابع بعض املؤسسات اسرتاتيجيات التوسع ،سواء يف أفريقيا أو يف بعض الدول
املتقدمة.
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وهكذا يبدو أن اإلطار التنظيمي واملؤسسي للخدمات املالية وخاصة اخلدمات املصرفية ،هو الطريق حنو تطور حقيقي يف املنطقة
املغاربية ،ألنه مي ّكن من منع املخاطر وضمان استقرار النظام.
ال ميكن حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة إال إذا مت إدخال املتطلبات األساسية التالية بطريقة تدرجيية وتوافقية:
 تعزيز املصارف وإعادة هيكلتها، خصخصة املصارف، تعزيز الكفاءات، إرساء أسس احلوكمة املصرفية الرشيدة.حققت املصارف املغاربية تقدما كبريا يف هذا املسار من الشروط الذي يدفعها تدرجييا إىل اعتماد ممارسات مشرتكة وتتوافق مع
املعايري العاملية وخاصة املمارسات التحوطية.
تشهد الدول املغاربية تقارابا مؤسسي ا ينعكس يف تبين نفس املمارسات واإلجراءات التحوطية .ويتم التأكيد على االستخدامات
والقواعد الناجتة عن املعايري الدولية التحوطية يف سياق أنظمة مالية متزايدة القوة ،ومن الطبيعي أن هذا التقارب ال مينع كل نظام
من االعتماد على خصوصياته من حيث احلجم والعمق ودرجة االنفتاح .ومن املهم أن نتذكر أن النظام املايل هو جمموعة من
املؤسسات واإلجراءات واالستخدامات والقواعد اليت تؤثر على كيفية مجع املوارد واستثمارها.
وابلتايل ،يرتبط املستوى التفاضلي للنظم املالية يف املغرب العريب مبسألة اخلصوصية الوطنية .حتتوي النظم املالية الوطنية على
اختالفات فيما بينها :وهي عناصر مؤسسية حمددة وسياقات اقتصادية كلية خمتلفة وأحجام سوق غري متجانسة.
بعبارة أخرى ،متيل األنظمة املالية املغاربية إىل التوافق تدرجييا مع القواعد واملعايري الدولية املشرتكة.
قواي حنو التقارب ،حيث جتتمع األطر التشريعية يف
إن األنظمة املصرفية املغاربية ،رغم اختالف حجمها ونطاقها ،تظهر ا
ميال ا

العديد من الدول على "مبدأ العاملية" .وهناك ثالث قوى رئيسية وراء تبين مبادئ منوذج مصريف عاملي.
 إسرتاتيجية تنويع املنتجات واخلدمات مع البحث عن وفورات احلجم وحتسني والء العمالء.

 إسرتاتيجية بازل لتعزيز المعايير التحوطية مع التنظيم الرامي إلى تعزيز األمن المالي للنظم المصرفية.
 تشجع اسرتاتيجية املنافسة املصرفية على مواءمة سلوك املصارف وحتقيق تنافسية أفضل ن ًنحية التكلفة.
بدأت السلطات يف املنطقة املغاربية ،وحتت قيادة املصارف املركزية ،بشكل عام عملية واسعة من التحديث واإلصالحات يف
القطاع املايل ،مبا يف ذلك اعتماد قوانني مصرفية جديدة.
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ويف الواقع ،مت اختاذ تدابري لزايدة القدرة التنافسية ،خاصة من خالل متكني املصارف اجلديدة من دخول السوق .وجيري بذل املزيد
من اجلهود ملواءمة معايري احملاسبة مع املعايري الدولية لإلبالغ املايل ( )IFRSورفع احلد األد ى لرأس املال وتطبيق القواعد املتعلقة
مبخصصات خسائر القروض بقوة أكرب.
االنضباط وتعزيز رؤوس األموال
وضعت جلنة ابزل جمموعة من القواعد التحوطية للمصارف .تلت نسبة كوك جمموعة من القواعد املعروفة ابسم "قواعد ابزل الثانية"
و "قواعد ابزل الثالثة" ،واليت من املفرتض أن مت ّكن املصارف من محاية نفسها من ثالثة أنواع من املخاطر :خماطر االئتمان وخماطر
السوق واملخاطر التشغيلية .تقوم املصارف املركزية املغاربية حاليا إبعداد تطبيق قواعد ابزل الثانية.
يوما لالحتفال
هتدف قواعد ابزل الثالثة إىل جتنب حدوث أزمة مالية دولية جديدة .سيكون اتريخ  12سبتمرب/أيلول  2010ا

مهما يتمثل يف رفع
بعالمة فارقة .اختذ حمافظو املصارف املركزية واهليئات التنظيمية املصرفية يف  27بلدا عضوا يف جلنة ابزل قرارا ّ

احلد األد ى لسعر رأس املال إىل  7يف املائة.

حتتاج املصارف من هنا فصاعدا إىل احلصول على نسبة  core tierاألوىل بنسبة  ٪4.5واليت ستضاف إليها "نسبة احرتازية"
متثل  ٪2.5من امليزانية العمومية.
ابلنسبة جلان كلود تريشيه ،الرئيس السابق للبنك املركزي األورويب ،فإن ما يسمى ابتفاقيات ابزل الثالثة "تشكل دعامة أساسية
ملعايري رأس املال الدولية [ .]...وستكون مسامهتهم يف االستقرار والنمو املايل على املدى الطويل كبرية".
دخلت هذه التطورات حيز التنفيذ يف شهر يناير/كانون الثاين  2015لنسبة  core tierاألوىل؛ أما ابلنسبة للنسبة
االحرتازية ،فقد مت إرساؤها تدرجييا منذ شهر يناير/كانون الثاين .2016
املصدر :كاتب التقرير

إن عدد اخلدمات املالية وظروف التشغيل والبيئة القانونية وكذلك الوصول إىل القطاع املايل يف حتسن مطّرد يف املنطقة.
يف املنطقة املغاربية ،حيقق التمصرف ( )bancarisationتقدما متواصال .مع العلم أن التمصرف ( )bancarisationهو النسبة
املئوية للسكان البالغني الذين هلم حساابت يف مؤسسة مالية رمسية .وقد ارتفع معدله من  ٪ 20.8يف عام  2011إىل أكثر من
 ٪ 33يف الفرتة األخرية.
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تزايد نسبة التمصرف ( )bancarisationيف املغرب العريب
نسبة األشخاص البالغني الذين هلم حساابت بنكية 2011
معدل املغرب العريب

2014

33,7% 20,8%
املصدر :بياًنت 2017

إن القطاع املايل املغاريب يف تغري متسارع .مع العلم أن هذا القطاع املايل ال يزال اتبعا للقطاع العمومي يف بعض الدول .على الرغم
من أن مكانة االئتمان االستهالكي ال توال يف طور النمو ،إال أن القطاع املايل يتم حتديثه بسرعة كبرية ،يف ظل التقدم التكنولوجي
وخاصة األدوات املالية الرقمية اليت هتدف إىل تطوير أنظمة الدفع اجلماعي من خالل التعويض .ستسهل هذه التقنيات كثريا
املعامالت بني املصارف ( )inter-bancarityوتطوير التمصرف اجلماعي ).(bancarisation
هناك فرص حقيقية يف املنطقة املغاربية لتطوير التمصرف اجلماعي ( .)bancarisationويفتح السياق االقتصادي اجملال لصاحل
هذه االجتاهات اليت تركز على تطوير النظام املايل .إن إمكانيات التحسني موجود .ال توجد عقبات ملحوظة غري حتسني البيئة
التنظيمية لتعزيز تطوير أنظمة مالية قوية وشاملة .وهذا يتعلق قبل كل شيء إبنشاء مؤسسات مالية متخصصة يف تقدمي القروض
للشركات متناهية الصغر.
ومع ذلك ،هناك حاجة إىل القيام إبصالحات لتحسني اللوائح التنظيمية ،خصوصا على مستوى عملية االئتمان ومعايري مكافحة
تبييض األموال .وميكن القيام بتنمية التمصرف ( )bancarisationبشكل سريع إىل حد ما عن طريق اتباع مقارابت خمتلفة
ولكن متكاملة ،مبا يف ذلك إنشاء مؤسسات للتمويل األصغر.
وميكن أن يصاحب إنشاء هذه املؤسسات استخدام اهلاتف اجلوال واالبتكارات اجلديدة يف اجملال الرقمي .ويتطلب كل هذا بطبيعة
احلال بعض التعديالت التنظيمية.
ما هي املقارابت اليت ميكن أن نتبعها من تطور األنظمة املالية على املستوى املغاريب مع العوملة املستمرة؟
 لن يكون لدى مجيع املصارف نفس منوذج العمل .ال يوجد مفهوم تطوري غري منحاز لألنظمة املالية .وابلتايل فإن الرؤيةالقطبية القائمة على مسار واحد تبدو مبسطة .وهذا يعين أن األنظمة املالية لن تتطور ابلضرورة إىل مناذج أجنلو
ساكسونية أو أوروبية.
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 لن تكون مجيع املصارف ابلضرورة عاملية .هناك واقع مؤسسي يذكرًن أبن مبدأ العاملية ليس من صالحيات مجيعاملصارف .بعض هذه املصارف ستبقى متخصصة.
 ستواجه املصارف آاثر حماولة اللحاق ابلركب .ميكن أن تنضم األنظمة املصرفية األسوأ أداءا من حيث تكاليف اإلنتاجكمية أفضل ملوارد
إىل أكثر األنظمة تنافسية .هناك ظاهرة اللحاق ابلركب .هذه النتيجة ترجع بشكل رئيسي إىل إدارة ّ
مصحواب بتخفيض كبري يف فجوات
العوامل ( .)ressources factoriellesومع ذلك ،قد ال يكون هذا التقارب
ا
األداء بني هذه األنظمة.
 3.1احلوكمة الرشيدة والتقدم املؤسسي يف املغرب العريب
يتم تعريف احلوكمة الرشيدة على أهنا إنشاء إطار مؤسسي ًنجع للحد من مساوء التحرير املصريف .خيضع إرساء احلوكمة الرشيدة
يف الدول املغاربية لشروط معينة حددها البنك الدويل ألول مرة يف عام :1993
 حماربة الفساد وانتشار البريوقراطية غري الفاعلة، ضمان أمن الودائع واحرتام املسامهني، املعايري احملاسبية اليت تسمح ابإلدارة اجليدة للشركات، التطبيق الصارم للعقود.تتطلب اإلدارة املصرفية الناجعة رقابة تنظيمية قوية ،ميكن حتديدها أبربعة طرق.
 أوالا ،وجود وكالة إشرافية وتنظيمية .حتتاج هذه املؤسسة إىل موارد كافية للقيام مبهام املراقبة ،مما يسمح للمصارف بتجنباملشاركة يف أنشطة حمفوفة ابملخاطر.
 تنفيذ اإلجراءات املستندة إىل القواعد احملاسبية اليت مت ّكن من اعتماد أكرب قدر ممكن من الشفافية املالية .توفر هذه اإلجراءاتهليئة اإلشراف املعلومات املناسبة للكشف عن املشاركة يف العمليات احملفوفة ابملخاطر بشكل مفرط والتحكم فيها بشكل مالئم.
تضمن هذه التدابري إرساء بيئة مصرفية صحية.
 استخدام اإلجراءات التصحيحية السريعة مببادرة من هيئة اإلشراف على املصارف ،لوقف األنشطة املصرفية "غري املرغوبفيها".
 ضمان الشفافية يف أنشطة الرقابة؛ وأيضا ضمان االستقاللية فيما يتعلق ابلسلطة السياسية وببعض جمموعات التأثري معينة.13
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إذا مت تبين التحرير املايل دون تنفيذ اإلشراف والتنظيم ،فإن خربة املصارف لن تكون ًنجعة مبا يكفي يف ختصيص االئتمان .هناك
خماطر احنراف كبرية قد تنشأ ،نتيجة النقص الواضح يف اإلجراءات االحرتازية ،خاصة إذا كان البلد يف سياق ازدهار كبري لالئتمان.
وابلتايل ،مت إضعاف حمافظ املصارف بشكل سريع.
ميكن أن تكون اسرتاتيجية الدمج شرطا أساسيا إلعادة هيكلة األنظمة املصرفية يف املغرب العريب .ومن املفرتض أن ينعكس ذلك
يف شكل عدة خطوات أساسية.
 حتديث إجراءات اإلنتاج واليت ينبغي أن مت ّكن أوالا من تنظيف احملافظ االئتمانية وخفض تكلفة الديون املشكوك يف حتصيلهامن خالل توحيد رأس مال املصرف .ويف خطوة اثنية ،يسهم حتديث أنظمة الدفع يف تعميم أدوات الدفع اإللكرتونية والرقمية
(اآللية ،وفحص الصور ،وما إىل ذلك) .ميكن أن تؤدي هناية معاجلة الفحص اليدوي إىل تقليل التكاليف والتأخريات.
إن حتديث أساليب املوارد البشرية أمر ضروري أيضا من أجل متكني تطوير حقيقي للمعرفة والدراية.
ويتطلب ذلك التدريب املناسب ،خاصة فيما يتعلق إبدارة العالقة مع العمالء وإدارة املخاطر.
يكون "حتديث" التكاليف ،يف حد ذاته ،من خالل اعتماد قواعد حماسبية شفافة جديدة ،واليت تسلط الضوء على اإلنتاجية
احلقيقية لكل مركز من مراكز الربح داخل املصرف وهذا ممكن بفضل توحيد نظم املعلومات وقواعد البياًنت ومشاركتها.
 ديناميات السوق من قبل الدولة .جيب على الدولة تعزيز شكل من أشكال املنافسة السليمة بني املصارف وبني العمالء .الميكن أن حتدث اسرتاتيجية "الكسب املتكافئ" إال إذا خرجت املصارف من صكوكها ومن االتفاقات املربمة بينهما ،مما
يضعف قوى السوق.
من ًنحية أخرى ،ميكن للعديد من املصارف أن تؤدي إىل منافسة مدمرة وآتكل كبري هلوامش الربح.
ولذلك ،فإن دور الدولة هو منع كل أشكال النوااي واملنافسة املدمرة وتعزيز التوحيد السليم واخلالق للقيم.
اخلامتة :حنو منوذج مصريف مغاريب جديد
إن للمصارف املغاربية حجما حمرتما وهي تتطور ابستمرار ملواجهة التحدايت اجلديدة يف القرن الواحد والعشرين.
املوجهة
املوجهة لألفراد أو يف اخلدمات املصرفية ّ
إن البحث عن احلجم األمثل لألنشطة ،سواء يف األعمال املصرفية ّ
للشركات واالستثمار ،أمر ضروري إذا كانت املصارف ترغب يف حتسني أدائها .وهذا يتطلب وضع منوذج مصريف جديد
شامل .وسيشمل ذلك االستثمار يف االتصاالت ونظم املعلومات والتسويق وتقدمي املنتجات واخلدمات.
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.2اخنراط املصارف يف متويل
االقتصاد
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إن االئتمان املصريف هو حمرك النمو االقتصادي .وقد ترمجت بلدان املغرب العريب هذا الشعار إىل إجراءات ملموسة من خالل
عملية التحرير املايل مع مواجهة صعوابت يف بعض األحيان.
 1.2الشروط الضرورية إلرساء نظام متويل انجع
وحمرر يقع يف صميم أطروحة التحرير املايل للمؤسسات املالية
إن التحول من االقتصاد املنظم ويتعرض للقمع إىل اقتصاد غري مقيد ّ
متعددة األطراف .وهي تسلط الضوء على التأثريات املتالحقة للقطاع املايل على النمو االقتصادي املتسلسل :نسبة الفائدة

واالدخار واالستثمار والنمو.
لذلك فإن أي قيود حكومية تقع على النظام املصريف تقلل من كمية االستثمارات ونوعيتها وهلا أتثري سليب على معدل منو التوازن.
عموما مبقدار ودائع
ويلعب سعر الفائدة منذ اآلن دور متغري التوازن وقناة االنتقال لزايدة اخلدمات املالية يف اآلن ذاته ،ويتم قياسه ا
الوسطاء املاليني ابلنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل .وهو يتماشى مع النظرية اليت طورها جون غوريل وإدوارد شو يف الستينات حول
دور الوساطة املالية يف ختصيص املوارد وحتويل املدخرات إىل استثمار.
إن رفع القمع املايل واعتماد أسعار فائدة حقيقية إجيابية سيكون مواتيا للوفورات املتوسطة .ويهدف التحرير إىل زايدة اعتماد
العمالء من القطاع اخلاص على اخلدمات املصرفية وتعزيز الوساطة املصرفية .وهو يؤدي إىل حتديد فئتني خمتلفتني من العمالء:
املدخرين واملستثمرين.
حنن نشهد اخنفاضا يف التمويل الذايت مع ظهور وسطاء ماليني يقومون بدور الوساطة بني العمالء ذوي القدرة التمويلية وأولئك
الذين لديهم احتياجات مالية.
كما يشجع التحرير املايل على حترير القطاعات املصرفية احمللية وتغلغل املصارف األجنبية .ويهدف إىل زايدة املنافسة ونقل املعرفة
والشفافية يف العمليات املالية .كما يتعلق إبرساء األسواق املالية كشرط حاسم لنجاح اإلصالحات املالية.
إن تطبيق قواعد السوق على املصارف حيول هذه املصارف إىل شركات مدفوعة ابملعايري الصناعية للمنافسة وزايدة القيمة .ولذلك،
من الضروري أن تتخلص املصارف من القيد الذي يفرضه القمع املايل ،مبا يف ذلك إدارة أسعار الفائدة عند مستوايت منخفضة.
من املفرتض أن يؤدي االرتفاع يف أسعار الفائدة االئتمانية ،يف أعقاب هذا التحرر املصريف ،إىل تسهيل زايدة الرفاهية .ومن
املفرتض أن تؤدي الزايدة يف معدالت االئتمان إىل حتسني املدخرات املالية لألسر اليت جتمعها املصارف وتقليل االكتناز .ونتيجة
ذلك هي زايدة يف حجم وجودة االستثمار الذي يعزز النمو احلقيقي.
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تظهر العديد من الدراسات وجود عالقة إجيابية من الدرجة األوىل بني التنمية املالية والنمو االقتصادي .حىت أهنا تعترب أن مستوى
التنمية املالية هو مؤشر جيد ملعدالت النمو االقتصادي يف املستقبل وتراكم رأس املال والتغري التكنولوجي .ويقلل النظام املايل من
تكاليف املعامالت وجتميع املعلومات وابلتايل يؤثر على االبتكار التكنولوجي واالستثمار والنمو.
تنعكس مجيع التغيريات املذكورة أعاله يف حتسني التعبئة وختصيص املوارد احمللية .ونتحدث هنا عن توسيع قائمة اخلدمات املالية
لألنظمة االقتصادية.
 2.2مشهد مصريف مغاريب يواكب االقتصاد احلقيقي
اتبعت البلدان املغاربية عملية التحرير املايل هذه بدرجات متفاوتة من التطبيق .وإن أتثري هذه التطورات على وظيفة اإلمداد
حمايدا .فعرض االئتمان يف تزايد ،ولكن هناك تعديالت ميبغي النظر فيها من حيث معايري التوزيع وحتليل املخاطر.
ابالئتمان ليس ا
بشكل عام ،فإن إمجايل االئتمان احمللي املقدم من القطاع املايل يف املغرب العريب ينمو ابطراد .فقد ارتفع من حوايل  ٪32يف عام
 2010إىل أكثر من  ٪86يف عام .2016
يف املنطقة املغاربية ،ال يزال االئتمان احمللي الذي يقدمه القطاع املصريف كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل قوايا.
يف املنطقة املغاربية ،ال يزال االئتمان احمللي الذي يقدمه القطاع املصريف كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل قوايا.
وعلى الرغم من أزمة عام  ،2007تشهد األنظمة املصرفية يف املغرب العريب قدرا من املرونة وذلك بفضل عمل السلطات النقدية.
وعلى الرغم من أزمة عام  ،2007تشهد األنظمة املصرفية يف املغرب العريب قدرا من املرونة وذلك بفضل عمل السلطات النقدية.
يلعب القطاع املصريف املغاريب دورا هام ا يف األنظمة االقتصادية الوطنية .وعادة ما يعمل ألكثر من  ٪80يف متويل املدخرات.
يلعب القطاع املصريف املغاريب دورا هاما يف األنظمة االقتصادية الوطنية .وعادة ما يعمل ألكثر من  ٪80يف متويل املدخرات.
إن املشكلة املهمة األخرى حني نتحدث عن املشهد املصريف املغاريب هي القروض املتعثرة.
إن املشكلة املهمة األخرى حني نتحدث عن املشهد املصريف املغاريب هي القروض املتعثرة.
يعكس التعريف الذي اعتمدته جلنة ابزل للتعرضات غري املنتظمة إىل حد كبري التعريف الذي وضعته السلطة املصرفية األوروبية يف عام
املصرفية يفاألوروبية
ابإلضافةريف
حد ،كبري التع
للتعرضات
اعتمدته جلنة
التعريفيفهذاالذي
السداديف90
السلطةفيه التأخر
وضعتهيتعدى
الذيتعرض
إىل أي
إىلنّف
املنتظمة مص
ائتماينغريمتضرر أو
ابزلعجز
تضمني أي
التعريف
يعكسويتم
.2013
ف ،ابإلضافة إىل أي تعرض يتعدى فيه التأخر يف
ائتماين
سداد عجز
تضمني أي
متضررأوأول مصنّ
لفائدة.
صل الدين
املدين أل
يف صعوبة
هذاراتالتعرعلى
ويتمفيهيفمؤش
.2013توجد
يوما،عامأو الذي
السداد  90يوما ،أو الذي توجد فيه مؤشرات على صعوبة سداد املدين ألصل الدين أو للفائدة.
إن مشكلة القروض املتعثرة هي مشكلة عاملية تفاقمت بسبب األزمة املالية األخرية.
إن مشكلة القروض املتعثرة هي مشكلة عاملية تفاقمت بسبب األزمة املالية األخرية.
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إمجايل ائتمان القطاع املايل احمللي يف املنطقة املغاربية (٪
من الناتج احمللي اإلمجايل) 2016-2010
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املصدر :مت إعداد الرسم البياين ابالعتماد على بياًنت البنك الدويل لسنة 2017
القروض املتعثرة مقارنة جبملة القروض اإلمجالية  -معدل املغرب
العريب يف الفرتة 2016-2009
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املصدر :البنك الدويل – 2017
يف عام  ،2015كان صندوق النقد الدويل قد خصص دراسة ملشكلة "القروض املتعثرة" األوروبية ،اليت بلغ رصيدها يف ذلك
الوقت  1000مليار يورو ،أي ضعف املبلغ الذي كان عليه يف عام .2009
اقرتحت دراسة صندوق النقد الدويل حلوالا تقليدية بدالا من ذلك :مزيج من إصالح أنظمة اإلفالس وإعادة هيكلة الديون وتطوير
سوق اثنوية بدعم من "مصرف رديء" ،أي مؤسسة مفلسة حيث يتم بوضع هذه املستحقات إىل حني إجياد املتقدمني من
املستثمرين.
مل تكن األنظمة املصرفية املغاربية حمصنة ضد هذه االضطراابت .بل كانت قوهتا تتحسن على مر السنني .يف عام  ،2014بلغ
معدل القروض املتعثرة ما يقرب من  ٪ 14جلميع دول املغرب العريب .يف عام  ،2016يرتفع هذا املعدل إىل حوايل .٪ 12
تطور نوعية األصول للعديد من املصارف وللتوفري.
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.3واقع األنظمة املصرفية
يف املغرب العريب
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بتاريخ كتابة هذا التقرير ،يشمل اجملال املصريف املغاريب  98مؤسسة مصرفية ابملعىن املقصود يف قانون املصارف من إمجايل 211
مؤسسة مالية.
إن توزيع عدد املصارف بني الدول متوازن تقريب ،كما هو مبني يف اجلدول أدًنه.
الدولة

عدد املصارف

اجلزائر

20

ليبيا

18

املغرب

19

مريتانيا

18

تونس

23

العدد اجلملي

98

يبلغ عدد العاملني يف اجملال املصريف املغاريب حوايل  129.083فردا يف عدد من الشبابيك يبلغ حوايل .9998
 1.3اجلزائر :بياانت شهر ديسمرب/كانون األول 2016
بياانت االقتصاد الكلي:
عموما ابلتباطؤ النسيب يف النمو .يف هذا السياق من النشاط االقتصادي العاملي اهلش،
يف عام  ،2015اتسم االقتصاد العاملي ا
استمرت التجارة اخلارجية اجلزائرية يف النمو على الرغم من األسعار العاملية للسلع اليت اخنفضت حبدة .واخنفضت أسعار النفط،
على وجه اخلصوص ،مبقدار النصف تقريبا ،يف املعدل على مدار العام.
على الرغم من اعتماد االقتصاد اجلزائري على املوارد الناجتة عن النشاط يف قطاع اهليدروكربوًنت ،فإن أسعار النفط ،من شهر
يونيو/حزيران  2014وطوال عام  ، ٪)-47.1( 2015شكلت صدمة مت التخفيف فيها نسبي ا بواسطة السياسة االقتصادية
الوطنية من حيث التعاريف العامة واحلساابت اخلارجية.
يبلغ عجز املوازنة  ٪15.4من الناتج احمللي اإلمجايل رغم كونه حتت السيطرة .واستمر توسع النشاط االقتصادي يف عام 2015
بنفس الوترية كما كان يف عام  ،2014ويرجع الفضل على وجه اخلصوص إىل منو الطلب احمللي ،مما أدى إىل منو خمتلف
القطاعات غري اهليدروكربونية يف االقتصاد الوطين وانتعاش يف قطاع النفط والغاز بعد ما يقرب من تسع سنوات من الركود وإن كان
ذلك انتعاشا خفيفا.
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الناتج احمللي اإلمجايل

عدد السكان

معدل منو

أبسعار الصرف الثابتة

الناتج احمللي

نسبة عجز

يف عام 2016

اإلمجايل لعام

امليزانية

 40,0مليون

 160مليار دوالر
أمريكي

الناتج احمللي

امليزان التجاري

نسبة البطالة

اإلمجايل

2016
% 3.5

الدين العمومي /

-% 15.38

% 21.0

-11.194

% 10.5

اخلصائص الرئيسية للنظام املصريف يف اجلزائر
الوسائل

بنية السوق املصرفية والتوجهات املؤسسية الرئيسية
سوق مصرفية ذات قدرة تنافسية أكرب:
هناك تركيز قوي للقطاع العام ولكن هناك أيضا ظهور تدرجيي للمنافسة املصرفية.
هتدف إصالحات القطاع املايل يف اجلزائر إىل تعزيز استقرار املصارف وقدرهنا على الربح .مت بذل جهد خاص
لتحسني إدارة املصارف العمومية.
حنو اقتصاد متنوع:
ويتمثل التحدي املباشر يف حشد إمكانيات القطاع املايل لدعم التنويع والنمو االقتصادي.

 20مصرفا:
 6مصارف عمومية
 14مصرفا أجنبيا
 35081موظفا و1469
فرعا مصرفيا

منذ عام  ،2014أكد صندوق النقد الدويل على اجلوانب التالية:
 احلاجة إىل حتديث االقتصاد. تغيري دور الدولة يف القطاع املايل. اإللغاء التدرجيي للرقابة على عمليات الصرف.من املخطط أن يتم تنفيذ عدد كبري من اإلصالحات لتعزيز زايدة عدد اخلدمات املصرفية املالية وحتسني التسوية
الزمنية لالرتباطات اهليدروكربونية.
هناك أيضا مسألة ضمان اإللغاء التدرجيي لقيود الصرف.
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بعض التوضيحات بشأن النظام املصريف اجلزائري
بنية النظام املصريف
يف هناية عام  ،2015كان النظام املصريف يتألف من تسعة وعشرين مصرفا ومؤسسة مالية.
يتم توزيع املصارف واملؤسسات املالية املعتمدة على النحو التايل:
 ستة ( )6مصارف عمومية مبا يف ذلك الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط؛ أربعة عشر ( )14مصرفا خاصا برؤوس أموال أجنبية ومن بينها مصرف ذو رأس مال مشرتك؛ ثالثة ( )3مؤسسات مالية من بينها مؤسستان ( )2حكوميتان؛ مخسة ( )5شركات أتجري من بينها ثالثة ( )3مؤسسات حكومية؛ مؤسسة أتمني فالحي واحدة ( )1معتمدة لتنفيذ العمليات املصرفية ،واليت اختارت ،يف هناية عام  ، 2009أن صورةاملؤسسة املالية.
الشبكة املصرفية:
يف بداية عام  2016مشلت شبكة املصارف احلكومية  1123فرع ا ،واملصارف اخلاصة  346فرع ا واملؤسسات املالية  88فرع ا،
مقارنة بـ  1113فرع ا و  325فرعا و  88فرعا على التوايل يف هناية عام  .2014بلغ إمجايل عدد فروع املصارف واملؤسسات
 ،1557مقارنة بـ  1526يف عام  ،2015وابلتايل ما يعادل شباكا واحدا لكل  25660نسمة ،مقارنة بـ  25630عام
.2014
كما بقيت نسبة السكان النشطني إىل الشبابيك املصرفية بدون تغيري ،أي  7600شخصا ابلغا لكل شباك مصريف يف عام
 ،2015مقارنة بـ  7500يف عام .2014
من حيث هيكل القطاع املصريف ،تغلب املصارف احلكومية بفضل أمهية شبكات فروعها املنتشرة على كامل اإلقليم الوطين.
ال تزال شبكة فروع املصارف اخلاصة حمدودة حىت أن وترية تنفيذها تسارعت نسبيا خالل السنوات اخلمس املاضية.
يتم أتسيس املصارف احلكومية يف مجيع الوالايت يف حني أن املصارف اخلاصة تقوم يتطوير شبكاهتا بشكل رئيسي يف مشال
البالد.
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تطور النشاط:
وفقا لبنك اجلزائر ،فإن تطور نشاط املصارف اخلاصة يساهم يف تطوير املنافسة الصحية .يف الواقع ،يتم مجع املوارد وتوزيع القروض
وتوفري اخلدمات املصرفية األساسية للعمالء يف ظروف تنافسية مفيدة لالقتصاد.
يف بداية عام  ،2016ارتفع إمجايل أصول املصارف ببطء نسبياا ( ٪4.4مقارنة بنسبة  ٪16.3يف عام )2014؛ متثل املصارف

احلكومية حصة نسبية  ٪ 87.2من إمجايل أصول املصارف ،مقابل  ٪ 86.7يف عام .2014

يف املصارف احلكومية ،ميثل أكرب مصرف نسبة  ٪26.1من إمجايل املوجودات يف هذا القطاع وميثل الثاين نسبة  ،٪24.5مقارنة
بـ  ٪25.6و  ٪25.4على التوايل يف هناية عام  .2014أما فيما خيص املصارف اخلاصة ،فتبلغ حصتها يف إمجايل األصول
٪ 12.8؛ واستحوذت املصارف اخلاصة الثالثة األوىل على  ٪5.7من إمجايل أصول املصارف و  ٪44.9من إمجايل األصول
املصرفية اخلاصة ،مقارنة بـ  ٪5.8و  ٪43.7على التوايل يف هناية عام .2014
ال يزال منو النشاط املصريف اخلاص ملموسا من حيث حشد املوارد وتوزيع االئتمان وحافظت املصارف اخلاصة على حصتها يف
السوق.
الوساطة املصرفية:
تظهر املؤشرات العاملية أن مستوى وساطة املصارف يتحسن تدرجييا من حيث تطوير الشبكة وعدد احلساابت والودائع اليت مت
مجعها والقروض املوزعة.
هذا املستوى من التنمية قريب من املستوايت اليت حققتها يف بعض البلدان املتوسطية اجملاورة.
يشمل األداء املتطور للقطاع املصريف اجلزائري اخلدمات املصرفية األساسية املقدمة للعمالء من األفراد وخدمات توزيع القروض
للشركات الصغرى واملتوسطة.
تسلط هذه االعتبارات الضوء على إمكاًنت التطوير يف الشمول املايل وتطوير الوساطة املالية يف اجلزائر.
شهد عام  2015زايدة مطردة يف القروض املوزعة من قبل املصارف .وهكذا بدأت اخلزينة العامة يف إعادة شراء الديون على
املؤسسات العامة مببلغ إمجايل قدره  305.3مليار دينار.
متثل القروض القتصاد املصارف واملؤسسات املالية ،مبا يف ذلك القروض اليت تعيد شراءها من اخلزينة من خالل إصدار األوراق
املالية ٪ 57.6 ،من الناتج احمللي اإلمجايل ابستثناء اهليدروكربوًنت ،مقابل  ٪ 55.0يف عام  2014و  ٪ 48.6يف عام
 .2013مع العلم أن قطاع اهليدروكربوًنت ال يستخدم القروض املصرفية.
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الشروط التنظيمية:
يف عام  ، 2015واصل جملس العمالت واالئتمان وبنك اجلزائر جهودمها لتعزيز وتوحيد شروط العمل املصريف وإعداد التقارير.
يتعلق هذا اجلانب أيضا حبماية عمالء املصارف واملؤسسات املالية.
حتسباا لرتاجع حاد يف السيولة املصرفية ،أصدر جملس العملة واالئتمان الالئحة عدد  01لسنة  2015املؤرخ يف  19فرباير/شباط
 2015بشأن خصم الفواتري العمومية وإعادة خصم الفواتري اخلاصة املتعلقة ابألموال املقدمة والقروض املمنوحة للمصارف
واملؤسسات املالية ،لتمكني املصارف واملؤسسات املالية من اللجوء إىل إعادة التمويل مع بنك اجلزائر ،بصفته املالذ األخري ،قبل
تنفيذ ترتيبات إعادة التمويل من خالل عمليات السوق املفتوحة.
وابإلضافة إىل ذلك ،واصل بنك اجلزائر واللجنة املصرفية العمل بنشاط لتعزيز الرقابة املصرفية وبشكل خاص لضمان امتثاهلا
للمعايري واملبادئ العاملية.
حتسني وضعية القطاع املصريف
لقد حتسن وضع القطاع املصريف بشكل ملحوظ يف السنوات العشر املاضية .من خالل العديد من اإلصالحات ،قامت املصارف
بتحسني إدارهتا ملخاطر املصارف.
إن مؤشرات الصالبة في املصارف ملموسة ،بعضها يف حتسن والبعض اآلخر يف تراجع طفيف ،خاصة يف ما فيما يتعلق بنسب
المالءة ،التي تشمل ،منذ اتريخ األول من تشرين األول  /أكتوبر  ،2014تغطية املخاطر التشغيلية وخماطر السوق .شهدت
هذه املؤشرات اليت كانت قد تراجعت يف عام  2014حتسنا يف عام  2015وهي يف مستوى مريح وأعلى بكثري من املعدالت
الدنيا اليت أوصت هبا جلنة ابزل.
اجلزائر :املؤسسات املالية الكربى
إمجايل األصول

الدخل الصايف ابأللف

عائدات رأس املال

ابملليون الدوالرات

دوالر

ابلنسبة املئوية

 .1بنك اجلزائر

147 229

0

0,00

 .2البنك الوطين اجلزائري

25 725

284 272

9,67

 .3بنك اجلزائر اخلارجي

23 288

312 795

12,28

 .4القرض الشعيب اجلزائري

15 440

237 982

14,69

االسم
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 .5الصندوق الوطين لالستثمار

12 337

12 741

0,71

 .6بنك الفالحة والتنمية الريفية

12 197

53 033

7,87

 .7بنك التنمية احمللية

7 544

65 243

12,46

 .8سوسييت جينريال اجلزائر

2 688

50 633

14,26

 .9يب أن يب ابريبا اجلزائر

2 252

33 059

12,49

 .10بنك الربكة اجلزائري

1 903

36 041

19,16

 .11بنك اخلليج اجلزائر

1 713

23 811

10,40

 .12نتيكسيس اجلزائر

1 267

9 207

4,80

 .13بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

658

14 334

9,26

 .14املؤسسة العربية املصرفية  -اجلزائر

642

13 326

8,51

480

9 772

7,28

 .16ترست بنك اجلزائر

453

15 991

8,97

 .17مصرف املغرب العريب لإلستثمار

300

6 661

7,58

.15

مصرف السالم

والتجارة
 .18فرنسبنك اجلزائر ش ذ أ

260

3 993

3,39

 .19القرض الفالحي

210

4 340

4,12

-

-

-

اجملموع

اجملموع

املعدل

256 587

1 187 234

8,84

 .20املغاربية لإلجيار املايل اجلزائر

2014

2015

عدد املوظفني

35 443

35 081

عدد الفروع املصرفية

1 433

1 469
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 2.3ليبيا :بياانت شهر ديسمرب/كانون األول 2016
وفق ا لتقرير مراقبة الوضع االقتصادي للبنك الدويل يف أكتوبر  /تشرين األول  ،2017مع احتمال إحراز تقدم ملموس ،يظهر
توجها ملحوظاا حنو النمو.
االقتصاد اللييب ّ
وعلى الرغم من تسارع معدل التضخم ،مما أدى إىل تضييق القوة الشرائية للسكان ،نالحظ أن التحدايت على املدى املتوسط
تتجاوز إعادة اإلعمار لتشمل مراعاة تنويع االقتصاد وتعزيز تنمية القطاع اخلاص.
بياانت االقتصاد الكلي لعام :2015
الناتج احمللي اإلمجايل

نسبة منو الناتج

مبعدل اثبت (03

احمللي اإلمجايل

يناير/كانون الثاين)

()2015

عدد السكان

 6،3مليون

 42مليار دوالر
أمريكي

(% )11،70

الدين
عجز امليزانية

العمومي/الناتج

امليزان التجاري

مسبة البطالة

احمللي اإلمجايل
(%) 33،70

% 7،10

% 7،43

-

املصدرOrbis Bank Focus :

على الرغم من النمو اجليد يف قطاع النفط ،ال يزال االقتصاد اللييب يعاين من الظروف اجليوسياسية اليت تبطئ إمكاًنته .بعد أربع
سنوات صعبة ،شهد االقتصاد اللييب انتعاشا يف النصف األول من عام  ،2017وذلك بفضل استئناف إنتاج اهليدروكربوًنت بعد
استعادة امليليشيات حلقول النفط الرئيسية يف العام املاضي.
ظلت القطاعات غري اهليدروكربونية صامتة بسبب نقص التمويل واألمن .من املتوقع أن يرتفع الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة ٪25.6
يف عام  ،2017مما سيؤدي إىل زايدة كبرية يف الدخل الفردي ،والذي سيكون  ٪65من مستواه يف  2010بعد خسارة أكثر
من نصف قيمته.
وستعتمد التوقعات االقتصادية األكثر مالئمة بشكل رئيسي على التقدم احملرز يف حل اجلمود السياسي الذي يؤثر على البالد
وحتسني حالة االستقرار.
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وعلى املدى املتوسط ،وإثر استعادة السالم و األمن ،من املفرتض أن يستمر النمو وأن تتسع قاعدته يف عام .2020-2019
وسيتحسن رصيد امليزانية ورصيد احلساب اجلاري بشكل ملحوظ ،وسيسجالن فوائض تبدأ يف عام  .2020وسيرتاوح احتياطي
العمالت األجنبية يف املتوسط حوايل  60مليار دوالر خالل الفرتة .2020-2018
اخلصائص الرئيسية للنظام املصريف يف ليبيا
الوسائل (آخر األرقام

بنية السوق املصرفية والتوجهات املؤسسية الرئيسية

املتوفرة)

انفتاح السوق املصرفية الليبية
منذ عام  ،2005أدى انفتاح السوق املصرفية الليبية إىل دخول املصارف األجنبية.
 انشاء مصرف اخلليج االول يف عام .2007
 استحوذ مصرف يب إن يب ابريبا على حصة  ٪19يف مصرف الصحارى ،مع إمكانية حصوله على
نسبة  ٪51يف السنوات اخلمس القادمة.
 إنشاء مصرف النوران وهو مسامهة ليبية قطرية.
 فتح مصرف التجاري وفاء أيضا مكتبا متثيليا.


 18مصرفا
 19 183موظفا
 520فرعا مصرفيا

استحواذ املصرف العريب على نسبة  %19من مصرف الوحدة مع إمكانية حصوله على نسبة%51

يف السنوات الالحقة.
يف أعقاب اإلصالحات املصرفية وفتح السوق أمام املصارف األجنبية ،عمدت السلطات العمومية إىل خصخصة
املصارف التجارية.
افتتاح مكتب متثيل لعديد املصارف العربية مثل الربكة واملصارف األجنبية األخرى.
االبتكار املايل والتجديد:
قبل تغيري سياسة  2012-2011بوقت طويل ،كان التحرير املايل جارايا .ويف وقت مبكر ،اختذ مصرف ليبيا
( )CBLخطوات لتعزيز إطار السياسة النقدية .وقدم شهادات اإليداع اخلاصة به يف مايو/أاير  2008وزادت
متطلبات االحتياطي من  15إىل .٪20
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كما قام مصرف ليبيا املركزي بتنفيذ برًنمج يهدف إىل حتديث بنيته وحتسني نظام الدفع ،ابإلضافة إىل تعزيز قدرته
على تنفيذ السياسة النقدية.
وقد مت اختاذ الرتتيبات الالزمة لتحسني الرقابة املصرفية ،مبا يف ذلك أساليب مراقبة وحساب قياس مستوى األموال
اخلاصة.
يعترب مصرف التجارة والتنمية أكرب املصارف الليبية اخلاصة األربعة .فقد مهد الطريق لتحديث القطاع املصريف
اللييب من خالل تقدمي خدمات جديدة مثل أجهزة الصراف اآليل وبطاقات االئتمان .ابإلضافة إىل ذلك ،أنشأ
كزا ملعاجلة املخاطر يف عام .2009
مصرف ليبيا املركزي مر ا
منذ عام  ،2010أصبح للمصارف القدرة على تقدمي "اخلدمات املصرفية اإلسالمية" .ينبغي أن تستمر عملية
التحديث اجلارية يف املستقبل.
حنو حتسني احلوكمة:
يف عام  ،2005مت مترير قانون مصريف وقانون ملكافحة تبييض األموال من أجل خلق إطار جديد للنظام املصريف
اللييب.
االسم
 .1مصرف ليبيا املركزي
 .2مصرف اجلمهورية
 .3املصرف اللييب اخلارجي
 .4املصرف التجاري الوطين
 .5مصرف الوحدة
 .6مصرف الصحارى
 .7مصرف التجارة والتنمية
 .8مصرف الساحل والصحراء لالستثمار
 .9مصرف مشال أفريقيا
التجارة الواحة
 .10ومصرف
 .11مصرف األمان لالستثمار والتجارة
 .12مصرف اخلليج األول اللييب
 .13املصرف املتحد للتجارة واالستثمار
 .14مصرف السراي للتجارة واالستثمار
 .15مصرف النوران
 .16مصرف األمان للتجارة واالستثمار
 .17مصرف االمجاع العريب
 .18املصرف االسالمي اللييب

إمجايل األصول ابملليون

الدخل الصايف ابأللف

عائدات رأس املال

دوالر أمريكي
120 555
25 002
18 865
11 490
9 408
8 374
4 067
2 790
2 036
924
852
526
341
112
79
ال ينطبق

دوالر أمريكي
0
147 919
153 861
43 182
25 337
-4 704
20 858
172
-7 294
-7 978
17 946
7 063
-2 966
-369
-8 038
ال ينطبق

ابلنسبة املئوية
0,00
11,96
3,39
7,77
3,57
-1,67
11,68
0,03
-2,91
-8,50
26,75
3,36
-4,08
-2,79
-9,86
ال ينطبق

اجملموع

اجملموع

املعدل

161 553

384 988

2,58%

املصدرOrbis Bank Focus :
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عدد الفروع املصرفية
عدد املوظفني

2013

4201

520

520

18 878

19 183

 3.3املغرب :بياانت شهر ديسمرب/كانون األول 2016
وزن القطاع الفالحي:
تباطأ اإلنتاج الزراعي ،الذي ال يزال ميثل حوايل  ٪ 15من الناتج احمللي اإلمجايل املغريب ،بنسبة  ٪ 10مما دفع إىل معدل منو
الناتج احمللي اإلمجايل إىل  ٪ 1.1يف عام .2016
وفقا لتحليالت البنك الدويل األخرية ،استمرت خماطر الطقس يف التأثري على النمو االقتصادي املغريب .بعد اإلنتاج القياسي
للحبوب يف عام  ،2015واجه املغرب موجة جفاف حادة يف عام .2016
على الرغم من االستثمارات العمومية الكربى يف السنوات األخرية ،تطورت القطاعات غري الفالحية مبعدل منو يبلغ حوايل .٪ 3
وبفضل هطول األمطار بغزارة يف خريف عام  ،2016من املتوقع أن يرتفع معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل إىل  ٪3.8يف عام
 .2017ومن املتوقع أن يكون إنتاج احلبوب أعلى من متوسط األداء السابق ومن املتوقع أن يكون منو الناتج احمللي اإلمجايل يف
القطاع الفالحي حوايل .٪10
سياسة اقتصادية كلية حتوطية
إن اتباع سياسات االقتصاد الكلي التحوطية قد ساهم يف خفض االختالالت اخلارجية واملالية يف السنوات األخرية .واقرتن
استكمال إصالحات املنح اليت مت إطالقها يف عام  2014إبدارة ومراقبة متوازنتني للتمويل العمومي .ومن املفرتض أن تساهم
الصرامة في خفض عجز امليزانية إلﯽ  ٪3.9من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  2016واستقرار الدين العام على حوالي ٪66
من الناتج المحلي اإلجمالي و تحسن واضح في أداء االقتصاد الﮐلي مقارنة بعام .2015
بياانت االقتصاد الكلي :املغرب 2016
ومع حتسن رصيد االستثمار واالدخار يف الدولة إىل جانب اخنفاض أسعار النفط العاملية ،تباطأ عجز حساب املعامالت مع
الدول األخرى يف السنوات األخرية.
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وانعكس هذا االجتاه يف عام  ،2016بسبب ختفيف السياسة النقدية واسرتداد القروض االستثمارية للقطاع اخلاص.
وزن الصناعات اجلديدة:
حاول النمو املطرد للصادرات اليت حققتها الصناعات املغربية اجلديدة ،خاصة يف قطاعي السيارات والطريان العامليني ،التعويض
عن اهلبوط يف أسعار الفسفاط الدولية ،وهو القطاع التقليدي القتصاد البالد الذي ال يزال ميثل ما يقرب من  ٪ 18من إمجايل
الصادرات.
وابإلضافة إىل ذلك ،ال تزال حصة الواردات يف هذه الصناعات اجلديدة كبرية بسبب اخنفاض عدد املوردين التنافسيني يف البلد.
اسرتدت عائدات السياحة والتحويالت يف عام  2016إىل  12.5يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ،مما عوض االخنفاض يف
التربعات املقدمة من دول جملس التعاون اخلليجي ،اليت كانت أقل من املتوقع.
وبفضل األداء اجليد واملستدام لالستثمارات األجنبية املباشرة ،استمر احتياطي املغرب من العمالت األجنبية يف التزايد للوصول إىل
تغطية للواردات خالل  6.4أشهر يف هناية عام .2016
مدفوعا مبزااي األداء الفالحي القوي
من املتوقع أن يتحسن النمو يف القطاع غري الفالحي بشكل طفيف مقارنة ابجتاهه األخري،
ا
وزايدة الثقة بني املستهلكني واملنتجني.

ومن املتوقع أن يؤدي هذا التحسن يف النهاية إىل حتسن كبري يف حالة سوق العمل .يسعى املغرب إىل خفض عجز املوازنة إىل ٪3
من الناتج احمللي اإلمجايل.
عدد السكان
 35.28مليون
نسمة

الناتج احمللي

معدل منو الناتج

مبعدل اثبت

لعام 2016

103,61
مليار دوالر
أمريكي

1.2%

اإلمجايل

احمللي اإلمجايل

الدين

العمومي/الناتج

عجز امليزانية

امليزان التجاري

احمللي اإلمجايل
- 4,1%

81,4

- 18,2%

اخلصائص الرئيسية للنظام املصريف يف املغرب
الوسائل

نسبة البطالة

بنية السوق املصرفية والتوجهات املؤسسية الرئيسية
سوق مركزة
السوق املصرفية املغربية مرتكزة بشكل كبري.
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يف الواقع ،مت احلفاظ على مسامهة املصارف الثالثة األوىل يف إمجايل امليزانية للقطاع .تبلغ هذه املسامهة
حوايل  ٪66وتبلغ مسامهة املصارف اخلمسة األوىل .٪80
بدأ تعزيز القطاع املصريف املغريب يف أواخر الستينيات ،لكنه تسارع إىل حد كبري منذ عام  1988مع
انفتاح املصارف على رأس املال الدويل.
 84مؤسسة موزعة يسن 19
مصرفا ( 7مصارف ذات
أغلبية أجنبية و( مصارف
ذات أغلبية حكومية) و34
مؤسسة متويل و 6مصارف
خارجية و 13مجعية إلسناد
القروض الصغرى و9
شركات وساطة يف جمال
حتويل األموال إضافة إىل
صندوق الضمان وصندوق
اإليداع والتدبري.

االنفتاح والتجديد
مث أدى قانون املصارف لعام  1993إىل ظهور النموذج املصريف العاملي.
إن املؤسسات املغربية نشطة بشكل خاص يف املنطقة املغاربية.
يف عام  ،2010وهبدف بناء املغرب كمركز مايل إقليمي ،مت إطالق القطب املايل للدار البيضاء.
االمتثال واللوائح التنظيمية:
فتحت النصوص القانونية لعام  2003القطاع املايل املغريب على املعايري الدولية ومبادئ جلنة ابزل،
لتمكينه من تشديد قواعد الرقابة على مؤسسات االئتمان.
يف عام  ،2007بدأ املغرب بتطبيق قواعد ابزل الثانية.
كما أدى عام  2013إىل مراجعة بنك املغرب ألوىل اختبارات اإلجهاد التنظيمية اليت أجرهتا املصارف
لقياس مرونتها ملختلف االئتمان االفرتاضي والسيولة وصدمات السوق.
تشري نتائج هذه احملاكاة على مستوى العامل إىل مقاومة املصارف للسيناريوهات اليت يتم اختيارها.
نظام مايل تشاركي:
أخريا ،مت نشر تعميم وايل بنك املغرب رقم  3لسنة  2017املؤرخ يف  27يناير/كانون الثاين 2017
و ا
الذي حيدد شروط وإجراءات املصارف ملمارسة األنشطة والعمليات املصرفية التشاركية يف اجلريدة الرمسية
رقم  6548يف  2مارس  2017بعد إقراره من قبل اجمللس األعلى للعلماء.
يرسي هذا املنشور اإلطار التنظيمي إلنشاء وتشغيل ًنفذة تشاركية (النافذة اإلسالمية) من قبل املصارف
التقليدية يف املغرب.
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بعض التوضيحات بشأن النظام املايل:
بنية النظام املصريف:
وفقا ألحدث البياًنت الصادرة عن بنك املغرب ،فإن عدد مؤسسات االئتمان املعتمدة واملنظمات ذات الصلة يف املغرب يبلغ
 84مؤسسة ،ويشمل ذلك:
 19 مصرفا
 34 مؤسسة متويل
 6 مصارف خارجية
 13 مؤسسة إلسداء القروض الصغرى
 9 مؤسسات دفع (شركات وساطة مالية خمتصة يف حتويل األموال)
 صندوق اإليداع والتدبري
 صندوق الضمان املركزي
نظام مصريف منفتح على السوق الدولية
إن الوجود الدويل للمصارف املغربية يتوزع كما يلي 3 :جمموعات مصرفية موجودة يف اخلارج يف ثالثني بلدا ،منها  22يف أفريقيا
من خالل  40شركة اتبعة و  14فرع ا مع أكثر من  1300مصرفا.
لذلك فإن النظام املصريف املغريب يتميز ابنفتاحه على السوق الدولية.
ويالحظ هذا االنفتاح يف وجود مؤسسات أجنبية يف املغرب ويف وجود املصارف املغربية يف اخلارج.
ومن بني املؤسسات االئتمانية البالغ عددها  53مؤسسة ،هناك  14مؤسسة أغلب أسهمها أجنبية وهي مقسمة بني  7مصارف
والعديد من شركات التمويل ،ومعظمها من أصل فرنسي.
الوساطة املصرفية :تسارع للقروض
يف عام  ،2016متيزت الظروف النقدية ابلتخفيف املستمر ألسعار الفائدة ،وذلك أساسا نتيجة لتخفيض املعدل الرمسي الفائدة.
كما متيز العام بتحسن ملحوظ يف حالة السيولة املصرفية ،حيث اخنفضت احلاجة إىل أكثر من النصف مبعدل  14.4مليار درهم
يف املتوسط أسبوعي ا ،نتيجة الستمرار تعزيز صايف االحتياطيات الدولية اليت منت بنسبة  ٪ 12.1بعد  ٪ 23.5يف العام السابق.
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يف هذا السياق ،شهدت القروض املصرفية تسارعا يف القطاع غري املايل من  ٪0.3إىل  ،٪3.9مدفوعة إبقراض املعدات إىل
املؤسسات العمومية واخلاصة .من ًنحية أخرى ،اخنفضت املطالبات الصافية على اإلدارة املركزية بنسبة  ٪3.8بعد ارتفاعها بنسبة
.٪3
حتسني القروض املسندة إىل الشركات:
ارتفع اإلقراض املصريف للقطاع غري املايل يف عام  2016بنسبة  ٪ 3.9مقارنة بنسبة  ٪ 0.3يف العام السابق .هذا التحسن،
الذي يتعلق بشكل خاص ابلشركات ،سيكون وفقا ملسح بنك املغرب حول شروط االئتمان نتيجة لكل من ارتفاع الطلب
وختفيف شروط العرض .مع األخذ يف االعتبار زايدة قدرها  ،٪ 6بعد  ٪ 20.4وقروض الشركات املالية وقد بدت الزايدة يف
االئتمان املصريف بشكل عام يف تسارع من  ٪ 2.8إىل .٪ 4.2
وابلتايل ،ارتفعت القروض القائمة للشركات بنسبة  ٪4.4بعد اخنفاضها بنسبة  ٪2.2يف عام  .2015وارتفعت القروض إىل
الشركات العمومية بنسبة  ٪22.1بعد  ،٪7.3نتيجة زايدة بنسبة  ٪19.4بعد  ٪2.4من قروض املعدات و  ٪48.5بدالا من
 ٪14.8من التسهيالت النقدية .وابملثل ،ارتفعت القروض إىل الشركات اخلاصة بنسبة  ٪ 2.2بعد انكماش بنسبة  ،٪ 3.2مما
يعكس زايدة  ٪ 1.9يف قروض املعدات بعد  ٪ 4.5اخنفاض التسهيالت النقدية من  ٪4.4إىل  ،٪1.5واخنفاض القروض إىل
التطوير العقاري من  ٪9.2إىل .٪1.2
زايدة القروض املقدمة لألسر:
وفيما يتعلق ابلقروض املوجهة لألسر ،فقد سجلت هذه القروض زايدة بنسبة  ٪ 3.3بعد  ٪ 3.1يف عام  .2015سجلت
القروض املخصصة ألصحاب املشاريع الفردية ،على الرغم من استمرار انكماش القروض العقارية ،٪ 1.1 ،ويقودها حتسن واضح
يف قروض املعدات .من ًنحية أخرى ،تراجعت القروض املوجهة لألفراد من  ٪5إلﯽ  ،٪4مع تباطؤ من  ٪5.4إلﯽ  ٪4.8في
االستهالك واستقرار نسيب في نسق قروض اإلسكان إلﯽ  .٪4.6ابإلضافة إىل ذلك ،استمرت الديون املستحقة يف التباطؤ.
املغرب :املؤسسات املالية الرئيسية
قاعدة بياانت مصرف أوربيس
االسم

إمجايل األصول ابملليون
دوالر أمريكي

الدخل الصايف ابأللف دوالر عائدات رأس املال
ابلنسبة املئوية
أمريكي

 .1التجاري وفاء بنك

42 469

559 937

12,76

 .2البنك الشعيب املركزي

34 837

300 933

8,17

 .3البنك املغريب للتجارة اخلارجية

30 301

280 787

12,41
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 .4بنك املغرب

28 164

104 754

16,69

 .5صندوق اإليداع والتدبري

20 793

87 727

4,12

 .6القرض الفالحي للمغرب

9 041

53 685

7,96

 .7الشركة العامة املغربية للبنوك

8 404

84 813

8,57

 .8البنك املغريب للتجارة والصناعة

6 381

42 863

4,99

 .9مصرف املغرب

5 111

30 605

6,93

 .10القرض العقاري والسياحي

4 746

44 004

8,76

 .11الربيد بنك

4 594

17 372

11,77

 .12البنك الشعيب ابلرابط

3 564

36 747

8,27

 .13صندوق التجهيز اجلماعي

1 632

25 541

9,20

 .14البنك الشعيب ابجلديدة صايف

1 153

11 463

11,28

 .15مؤسسة مغربيل

1 103

8 629

10,65

 .16املغربية لإلجيار

1 057

5 979

7,22

 .17شركة املعدات املنزلية واألسرية

726

13 516

8,96

 CDG .18كابيتال

568

17 946

14,30

 .19سييت بنك

522

11 658

11,98

 .20سلفني

347

13 719

21,59

 .21مؤسسة التوفيق للتمويل األصغر

264

9 079

10,25

 .22أكسا كريدي

180

-8 891

-75,80

 .23تسليف

153

3 676

10,74

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

اجملموع

اجملموع

املعدل

 .24البنك الدويل الشعيب اخلارجي

206 110

6,6%

1 756 544

املصدرOrbis Bank Focus :
2015

2016

عدد الفروع املصرفية

6.139

6.283

عدد مؤسسات االئتمان واملؤسسات املماثلة

52.448

53 801

34

األنظمة املصرفية يف املغرب العريب :الواقع واآلفاق
 4.3موريتانيا :بياانت ديسمرب/كانون األول 2016
منو تدعمه السلع األساسية
مستفيدا من
عاما .بني عامي  2003و  ،2015بلغ متوسط النمو ،٪ 5.5
ا
ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل املوريتاين منذ  15ا
االرتفاع التارخيي يف أسعار السلع الدولية.
الناتج احمللي
عدد السكان

اإلمجايل مبعدل
اثبت

 4.3مليون نسمة

 4.73مليار
دوالر أمريكي

معدل منو الناتج

عجز

احمللي اإلمجايل

امليزانية

% 1.7

% 0,1

الدين
العمومي/الناتج
احمللي اإلمجايل
ال ينطبق

امليزان
التجاري
175,4مليار
أوقية موريتانية

نسبة البطالة
% 12,85

املصدر :التقرير السنوي للبنك املركزي املوريتاين لسنة  :2016املركز الوطين لإلحصاء

كانت اإليرادات القوية من القطاع االستخراجي احملرك الرئيسي هلذا النمو االقتصادي الديناميكي .من حيث القيمة ،زادت
صادرات املعادن من  318مليون دوالر يف عام  2003إىل  2،652مليون دوالر يف عام  ،2013على الرغم من أن إنتاج
التعدين كان عموم ا راكدا .يف املتوسط ،كان القطاع االستخراجي ميثل  ٪ 25من الناتج احمللي اإلمجايل ،و  ٪ 82من الصادرات
و  ٪ 23من اإليرادات الوطنية.
حنو تنويع القطاع والنمو الشامل
ترغب موريتانيا يف حتويل منوذجها االقتصادي الذي يعتمد حىت اآلن على صادرات قطاع التعدين إىل ديناميكية مستدامة للتنويع
االقتصادي وخلق فرص العمل.
يه دف النموذج الذي مت وضعه إىل حتقيق النمو الشامل والواسع لصاحل الفقراء وتنويع االقتصاد.
الثروة احليوانية والسمكية :اآلفاق
تسعى البالد إىل االستفادة الكاملة من ثروهتا الطبيعية اهلائلة خارج القطاع االستخراجي ،مبا يف ذلك الثروة احليوانية ومصائد
األمساك مع آفاق التنويع وخلق الوظائف.
ال تزال عائدات اإلمكانيات االقتصادية لصادرات الثروة احليوانية يف تزايد كبري .ويقدر ذلك وفقا للحساابت الوطنية بنسبة ٪16
يف املتوسط بني عامي  2005و  .2015وميثل هذا القطاع ثالثة أرابع القيمة املضافة للقطاع الزراعية الرعوية ويوفر الدخل
حلوايل مليون شخص ويلعب دورا رئيسيا يف إرساء األمن الغذائي واملرونة ومي ّكن الفقراء خاصة من جتميع رأس املال وأتمينه.
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التوسع يف املراكز احلضرية
أخريا ،جيب أن يتحرك التحضر صوب أقطاب منو حضرية منتجة وشاملة .تتميز موريتانيا بثاين أعلى معدل للتحضر يف القارة.
ينبغي أن تتم إدارة التوسع املتسارع للمراكز احلضرية بكفاءة كبرية .ميكن الشعور ابآلاثر اإلجيابية املرتبطة عادة ابلتوسع احلضري إذا
ما مت إتباع حوكمة رشيدة يف هذا اجملال.

اخلصائص الرئيسية للنظام املصريف يف موريتانيا
بنية السوق املصرفية والتوجهات املؤسسية الرئيسية

الوسائل

التحديث والتجديد
يف الثمانينيات ،شكل اختيار موريتانيا لسياسة التعديل اهليكلي املدعومة من قبل صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل بداية إصالح وحتديث عميق للنظام املايل.
 18مصرفا 12 :مصرفا

وقد مت اعتماد تدابري هيكلية يف اجتاه املزيد من التحرير .وهكذا ،منذ عام  ،1985بدأت السلطات

تقليداي و 6مصارف إسالمية .العمومية بتوحيد تدرجيي للمصارف اليت تواجه صعوابت ،واليت كانت مصحوبة خبصخصة مصارف
من بني املصارف التجارية
الثمانية عشر ،هناك 5
مصارف مملوكة للقطاع
اخلاص معظمها أجنبية.

الدولة.
مت اختاذ خطوات يف عام  2013لتعزيز اإلطار التحوطي للمصارف .بدأ البنك املركزي املوريتاين يف عام
 2013بتحديث مركز املخاطر عن طريق إنشاء خط آمن مع املصارف لنقل البياًنت املتعلقة حبوادث

يضاف إىل ذلك  21مؤسسة الدفع يف الوقت احلقيقي.
للتمويل األصغر معتمدة
إضافة إىل صندوق اإليداع
والتنمية وجملس التمويل
واالستثمار.
 197انفذة مصرفية

التمويل اإلسالمي للحد من التمويل غري الرمسي
ابإلضافة إىل الرتكيز العايل للسوق املصريف ،يعتزم البنك املركزي املوريتاين تطوير التمويل اإلسالمي حبيث
"لن يؤدي دخول هذه املؤسسات إىل النشاط إىل احلد من نطاق التمويل غري الرمسي وتعزيز احلصول على
التمويل ،خاصة لبعض املشغلني اخلاصني الذين ،ألسباب دينية ،مل يدعوا إىل متويل املصارف التقليدية
"(تقرير املصرف املركزي املوريتاين ،ص.)7.
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اخلصخصة وعمليات الدمج
متيز عام  1987خبصخصة البنك العريب اإلفريقي يف موريتانيا ،الذي أصبح حتت سيطرة املواطنني يف
القطاع اخلاص .أصبح هذا البنك يسمى البنك املوريتاين للتجارة الدولية.
يف عام  ،1988جاء دمج البنك املوريتاين للتنمية والتجارة والصندوق الوطين لإليداع والتنمية لتشكيل
بنك واحد وهو احتاد بنوك التنمية.
يف عام  ،1989اندمج البنك الدويل ملوريتانيا ومؤسسة البنك املوريتاين ليكونوا البنك الوطين ملوريتانيا
الذي سيفتح رأس ماله الحقا للقطاع اخلاص.
ديناميكية سوق املال:
يف عام  ،2013أطلق البنك املركزي املوريتاين اإلصدارات األوىل من سندات اخلزينة ملدة  7أايم يف سوق
املال لتلبية احتياجات تنظيم السيولة على املدى القصري جدا .يدرس البنك املركزي املوريتاين إمكانية
إنشاء بورصة لألوراق املالية للمساعدة يف حشد املوارد طويلة األجل اليت من شأهنا أن تكمل

إمجايل األصول
االسم

ابملليون دوالر
أمريكي

 .1البنك املركزي املوريتاين
 .2البنك املوريتاين للتجارة

الدخل الصايف ابأللف
دوالر أمريكي

عائدات رأس
املال ابلنسبة

عدد املوظفني

عدد النوافذ

املئوية

1 663

6 477

12,25

4

388

1 369

3,28

398

39

 .3البنك الوطين ملوريتانيا

357

1 741

3,86

339

29

 .4البنك الشعيب املوريتاين

154

975

5,04

186

16

 .5بنك التجارة والصناعة

137

1 344

5,01

224

16

 .6بنك األمانة

136

1 430

5,51

133

8

128

3 555

10,61

147

10

128

968

1,99

80

2

78

-355

-1,96

177

16

الدولية

 .7بنك الوفاء املوريتاين
اإلسالمي
 .8بنك موريتانيا العام
لالستثمار والتجارة
 .9بنك املعامالت
الصحيحة
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 .10أورا بنك موريتانيا

للتجارة واالستثمار

 .11مصرف شنقيط

50

246

1,60

110

9

44

303

1,55

94

5

اجملموع

املعدل

اجملموع

3 262

18 054

% 4,43

1888

154

املصدر Orbis Bank Focus :و اجلمعية املهنية لبنوك موريتانيا

بعض التوضيحات بشأن النظام املايل:
اهلياكل املصرفية:
ويتمحور هيكل النظام املايل على القطاع املصريف املكون ( )16مصرفا مبا يف ذلك ( )6مصارف إسالمية .كما حيتوي النظام
املصريف املوريتاين أيض ا على ( )5مصارف خاصة غالبية رأس ماهلا أجنيب .ويشمل النظام املايل غري املصريف ( )21مؤسسة
للتمويالت الصغرى  )1( ،صندوق اإليداع والتطوير  ،اخلدمات املالية ملكتب الربيد  )17( ،شركة أتمني  )2( ،الصندوق الوطين
للضمان االجتماعي و حوالي ثالثين من مكاتب صرف العمالت األجنبية المعتمدة.
جمال تنافسي أكرب:
نظرا لزايدة املنافسة بني املصارف لتقريب خدماهتا من العمالء ،زاد عدد الفروع املصرفية بشكل كبري يف السنوات األخرية ،من
ا
 184عام  2015إىل  197عام  .2016كما زادت اخلدمات املصرفية بنسبة  ٪29إذا ما أخذنا بعني االعتبار عدد العمالء أو
املنخرطني يف مؤسسات التمويل األصغر
إن املنافسة بني املصارف ،يف بيئة تتسم ابخنفاض أسعار الفائدة على أذون اخلزينة ،قد أدت إىل التخفيف من شروط املصارف ،مبا
يف ذلك تكلفة االئتمان ،واليت ظلت مستقرة يف عام .2016
التنظيم املصريف :حنو مزيد من االستقرار والشفافية
لزايدة جناعة التنظيم املصريف واملايل وجعله يتماشى مع املعايري الدولية ،مت تبين نصوص قانونية وإقرار أربعة إجراءات رئيسية.
 )iوضع الئحة ختص املصارف اإلسالمية ومؤسسات الدفع؛
 )iiإنشاء جلنة تعىن ابالستقرار املايل؛
 )iiiتعزيز آليات رصد املخاطر املتعلقة بتبييض األموال ومتويل اإلرهاب؛
 )ivإرساء إجراء حلل األزمات املصرفية.
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مت ضمان استقرار القطاع املايل من خالل املراقبة املستمرة للمؤسسات املالية املعتمدة يف موريتانيا .ومت اختاذ عدة إجراءات فيما
يتعلق بتوصيات اسرتاتيجية القطاع املايل ( ،)2017-2012ويشمل ذلك حتسني االستقرار والشفافية وخفض التكاليف لتعزيز
الوصول إىل اخلدمات املالية و التكيف مع اإلطار القانوين.
ابإلضافة إىل ذلك ،مت االنتهاء من عملية حتديث مركز املخاطر ومت تطوير جدول لتتبع املؤشرات املالية بشكل أفضل وفهم
املعلومات املالية بشكل أفضل.
فيما يتعلق بدعم االستثمار اخلاص ،مت حتقيق أداء جيد من حيث حتسني بيئة األعمال ،مما أدى إىل ارتفاع موريتانيا  8نقاط يف
التصنيف العاملي جلودة املؤشر." Doing Business " .
وتواصل احلكومة جهودها لتنشيط النظام القضائي وتعزيزه لكسب ثقة املستثمرين وتعزيز سيادة القانون واحلوكمة الرشيدة.
إن توحيد امليزانيات العمومية للمصارف واالستمرار يف تطبيق الالئحة املتعلقة بتصنيف املطالبات وإنشاء املخصصات جعل من
املمكن حتقيق معدل القروض املتعثرة بنسبة  ٪21.5من إمجايل القروض إىل االقتصاد يف عام .2016
الوساطة املالية:
مدعوما إبطالق برًنمج
يف عام  ،2016ظلت وترية منح القروض مستقرة .وارتفع صايف القروض اجملمعة للمصارف بنسبة ٪8
ا
التمويل للمؤسسات الصغرى واملتوسطة بدعم من الصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية مببلغ  50مليون دوالر أمريكي.
وابإلضافة إىل ذلك ،ومع مراعاة االحتياجات النقدية اخلاصة للمصارف ،مت إرساء عملية رصد أسبوعية ألموال املصارف ،كما
وافق جملس السياسة النقدية على إطار تنظيمي يتعلق إبعادة متويل حاالت الطوارئ.
توزيع القروض من قبل املصارف:
يف عام  ،2016ظلت وترية اإلقراض مستقرة ،تبنت املصارف يف املتوسط سياسة ائتمانية أكثر صرامة من أجل اسرتداد الديون
أكثر من منح قروض جديدة.
ارتفعت القروض الصافية اجملمعة للمصارف بنسبة  ،٪8من  379مليار أوقية موريتانية يف عام  2015إىل  410مليار أوقية
موريتانية يف عام  .2016وال تزال بنية القروض أبجل هتيمن عليها القروض قصرية األجل اليت متثل  ٪67من القروض املمنوحة
واليت اخنفضت نقاط لصاحل القروض طويلة األجل ومتوسطة األجل (.)٪ 33
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وابلفعل ،فإن برًنمج " "FADESلتمويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة والذي تبلغ تكلفته  50مليون دوالر كان له أثر كبري
على هذه القروض متوسطة األجل وطويلة األجل .وفيما يتعلق بشروط االئتمان ،ظل متوسط سعر اإلقراض املرجح اثبتاا عند
 ٪12يف عام  ،2016فيما عالقة بتكثيف املنافسة يف املصارف واخنفاض مستوى أسعار الفائدة على أذون اخلزانة.
بشكل عام ،كانت املسامهات يف االقتصاد إجيابية يف القطاعات األخرى .ويظهر التوزيع القطاعي  ٪26لالستهالك ،و ٪22
للتجارة ،و  ٪18للخدمات .متثل التجارة واخلدمات واجملموعات األخرى وحدها  ٪66من القروض املوزعة.
ظلت بنية اإليداع دون تغيري تقريب ا يف عام  2016حيث بلغت الودائع لليلة واحدة  ٪84من إمجايل الودائع يف حني ظلت نسبة
الودائع أبجل وحساابت التوفري حمدودة بنسبة  ٪16من إمجايل الودائع.
ظلت حصة الودائع العمومية يف إمجايل الودائع مستقرة ( )٪13من إمجايل الودائع يف هناية عام  .2016فيما يتعلق ابلودائع
اخلاصة ،فإهنا متثل  ٪87يف إمجايل الودائع لعام .2016
االقتصاد الكلي والشمول املايل:
فيما يتعلق ابلتمويل األصغر ،مت الرتكيز يف عام  2016على رصد نشاط املؤسسات العاملة يف هذا القطاع الفرعي وعلى تعزيز
الشمول املايل من خالل منح املوافقات خلمسة مؤسسات للتمويل األصغر من الفئة ابء.
واستمر تنشيط شبكة الصناديق الشعبية للقرض واالدخار وتعبئة موارد جديدة لتمويل مشاريع السكان ذوي الدخل املنخفض،
فضالا عن املبادرات الرامية إىل تطوير حتويل األموال لفائدة الفئات اهلشة من السكان.
من أجل تعزيز اإلدماج املايل بشكل أفضل ،مت اعتماد مصرف إسالمي لتمويل الشركات الصغرى واملتوسطة ابإلضافة إىل مخس
مؤسسات للتمويل األصغر من الفئة ب.
الزالت خطة اإلنعاش لشبكة الصندوق الشعيب للقرض واالدخار مستمرة .فيما يتعلق بتمويل الشركات الصغرى واملتوسطة ،مت
توزيع حد ائتماين من الصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية على شكل قرض بشروط ميسرة للعديد من الشركات اليت
تنفذ مشاريعا لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية.
مت تطوير الشبكة املصرفية يف مجيع والايت الدولة ،مما مسح بتحسني وصول اخلدمات املصرفية إىل السكان األكثر بعدا.
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مؤسسات االقتصاد الكلي :إمكانيات يف تزايد
في هناية عام  ،2016كان قطاع التمويل األصغر يشمل  21مؤسسة نشطة للتمويل األصغر ،بما في ذلك  3شبكات وهي
الصندوق الشعيب للقرض واالدخار وصندوقا لالدخار والقروض واالحتاد الوطين ملؤسسات التأمني و 9مؤسسات من الفئة ب
وواحدة من الفئة ج .تعمل الشبكات الثالث يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين.
يف هناية عام  ،2016سجلت مؤسسات التمويل األصغر صايف قروض غري مسددة بقيمة  2.8مليار يورو ،بزايدة تقدر بنسبة
 ٪56.5مقارنة بعام  .2015هذه الزايدة املسجلة هي ابألساس نتيجة للزايدة اليت حققها الصندوق الشعيب للقرض واالدخار يف
عام  ،2016والذي ميتلك نسبة  ،٪ 39يف حني أن حصة املؤسسات األخرى متثل .٪ 61
متثل القروض القائمة اليت وزعتها مؤسسات التمويل األصغر يف عام  2016ما نسبته  ٪0.8من جمموع االعتمادات الصافية
للنظام املصريف يف نفس التاريخ.
سجلت الودائع زايدة بنسبة  ٪16يف عام  2016مقارنة بعام  ،2015نتيجة لدخول املؤسسات اجلديدة يف النشاط إىل جانب
الزايدة املسجلة يف الصندوق الشعيب للقرض واالدخار.
متتلك املدخرات واالحتادات االئتمانية على أكثر من  ٪76من الودائع ،بينما متتلك املؤسسات األخرى  .٪24هذا احلجم من
الودائع ميثل فقط  ٪ 1.6من إمجايل الودائع اليت مت مجعها من قبل النظام املصريف يف عام .2016
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 5.3تونس :بياانت ديسمرب/كانون األول 2016
منو من املتوقع أن يتسارع
وفقا ألحدث تقرير رصد للوضع االقتصادي الصادر عن البنك الدويل يف أبريل/نيسان  ،2016من املتوقع أن يرتفع معدل منو
الناتج احمللي اإلمجايل يف تونس مع استئناف إنتاج الفسفاط .يف سيناريو جيمع بني السعي إىل اإلصالحات اهليكلية وتعزيز األمن
وحتسني الوضع اإلقليمي مبا يف ذلك بداية التوحيد يف ليبيا وزايدة االستقرار االجتماعي وزايدة الطلب اخلارجي من املتوقع أن
تتسارع نسبة النمو االقتصادي لتصل إىل  ٪ 2.5يف عام  2017و  ٪ 3يف عام .2018
مبادئ أساسية طور التعزيز:
يف عام  ،2015بلغ منو الناتج احمللي اإلمجايل  ٪ 0.8بفضل النتائج اجليدة يف اإلنتاج الفالحي ( ،)٪ 9.2 +وخاصة إنتاج
الزيتون ،يف حني أن معظم قطاعات االقتصاد األخرى تراجعت أو ظلت مستقرة .بعد تسارع ملحوظ خالل النصف األول من
عام  ،2015تباطأ التضخم تدرجييا إىل ( ٪ 4.1على أساس سنوي) يف هناية عام  ،2015ليصل إىل معدل سنوي متوسط
قدره  ،% 4.9وهو نفس معدل العام السابق.
للمرة األوىل منذ عام  ،2011كان عجز امليزانية أقل من  ٪ 5من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  ،2015وذلك بفضل االخنفاض
احلاد يف أسعار النفط الدولية ،ويف احلقيقة ،بفضل اخنفاض الدعم على الطاقة .بلغت الديون العامة  ٪ 52من الناتج احمللي
اإلمجايل يف عام ( 2015مقارنة بنسبة  ٪ 40يف عام .)2010
ظل عجز احلساب اجلاري مرتفع ا ،حيث بلغ  ٪8.7من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  .2015واخنفض العجز التجاري إىل
 ٪11.3من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  ،2015مقارنة مبستوى قياسي بلغ  ٪13.7من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام
2014؛ الذي يتوافق مع تباطؤ الطلب احمللي اخلاص واخنفاض أسعار الطاقة الدولية.
التجارة اخلارجية:
على الرغم من الصادرات االستثنائية لزيت الزيتون ،اخنفض إمجايل الصادرات بسبب ضعف اإلنتاج يف قطاعي التعدين والطاقة
ونتائج التصنيع الضعيفة.
تقلصت الواردات نتيجة لالخنفاض احلاد يف أسعار النفط العاملية وضعف الطلب على اآلالت واملعدات املستوردة .تراجع قدوم
السائحني وإيرادات السياحة بنسبة  ٪30.8و  ٪35.1على التوايل.
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وقد اخنفضت التحويالت املالية من اخلارج أيضا .زادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر بنسبة  9يف املائة يف عام ،2015
وزاد إمجايل احتياطي العملة األجنبية من  200مليون دوالر إىل  7.5مليار دوالر يف هناية عام  ،2015وهو ما ميثل  4أشهر
من الواردات.

عدد السكان
 11.4مليون

الناتج احمللي

معدل منو الناتج

اإلمجايل مبعدل

احمللي اإلمجايل لعام

اثبت

2016

90.350ابملليون
دينار تونسي

عجز امليزانية
% 6,1

%1

الدين العام  /الناتج
احمللي اإلمجايل
% 61.9

امليزان التجاري
(%) 10.85

نسبة البطالة
% 15.5

املصدر :التقرير السنوي للبنك املركزي التونسي

اخلصائص الرئيسية للنظام املصريف يف تونس
بنية السوق املصرفية والتوجهات املؤسسية الرئيسية

الوسائل

تركيز مصريف كبري
ميثل القطاع املايل قيمة مجلية تقارب  40مليار دوالر.
متثل املصارف الثالثة الكربى  ٪37من إمجايل أصول القطاع املصريف.
بدأ تركيز النظام املصريف بني سنيت  1956و.1970
 43مؤسسة موزعة بني 23
مصرفا مقيما و 8مؤسسات

لإلجيار و 3مؤسسات ختصيم
(  )factoringو  2من
املصارف االستثمارية و7
مصارف غري مقيمة
عدد املوظفني20788 :
عدد النوافذ17728 :

مت إنشاء الشركة التونسية للبنك (  ،)1957 ،STBوالشركة الوطنية لالستثمار ( )1958 ،SNIوالبنك
الفالحي الوطين (  .)1959 ،BNAساهم قانون املصارف املؤرخ يف يوليو/متوز  2001يف حترير
النشاط املصريف وإدخال النموذج املصريف الشامل.
حنو حترير النظام املصريف:
كان املشهد املصريف يتطور من نظام منظم إىل نظام مصريف عاملي غري منظم.
يف أبريل/نيسان  ،2014أبدت احلكومة التونسية رغبتها يف طرح مشكلة إعادة هيكلة املصارف
احلكومية وإعادة رمسلتها وخصخصتها يف سياق أوسع ،ومتويل االقتصاد ودور الدولة يف هذا التمويل.
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وتفضل الدولة الطريقة االسرتاتيجية على الطريقة الدورية .ولذلك تقرتح اعتماد الضرورة يف سياق رؤية.
وتعتمد هذه األخرية على  5حماور:
 ترشيد وجود الدولة يف القطاع املصريف؛ صندوق ودائع وأماًنت قوي واعتماد على استثمارات كربى؛معزو للشركات الصغرى واملتوسطة؛
 متويل ّ تنمية التمويل األصغر؛ -إرساء وحدة لتحسني إدارة األصول وااللتزامات.

بعض التوضيحات بشأن النظام املايل:
اهلياكل والشبكات املصرفية:
مقيما و 8
يف هناية عام  ،2016بقي عدد املصارف واملؤسسات املالية املعتمدة يف تونس  43مؤسسة موزعة على  23مصرفاا ا

شركات أتجري و  3شركات ختصيم و  2من املصارف التجارية و  7مصارف غري مقيمة.

يف الوقت نفسه ،زادت شبكة فروع املصارف يف عام  2016من  73فرعا إىل  1774فرعا أي فرع مصريف لكل  6369نسمة
مقابل فرع مصريف لكل  6558نسمة يف هناية عام .2015
تطور الدخل الصايف للمصارف:
ارتفع صايف الدخل املصريف للمصارف املقيمة بنسبة  390مليون دينار أو  ٪12.5يف عام  2016مقابل  212مليون دينار
تونسي أو  ٪7.3يف  2015إىل  3500مليون دينار تونسي .وينتج ذلك عن زايدة ملحوظة يف هامش الفائدة (أي  87مليون
دينار أو  ٪5.1يف عام  2016مقابل  44مليون دينار أو  ٪2.7يف عام  ،)2015وعموالت صافية ( ٪19.7يف عام
 2016مقابل  % 2.9يف عام  )2015ومكاسب يف حمفظة األوراق املالية التجارية ( ٪21.1يف عام  2016مقابل ٪12.3
يف  )2015والدخل على حمفظة األوراق املالية االستثمارية ( ٪28.5يف عام  2016مقابل  )٪35.3يف عام .)2015
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الوساطة املالية:
تسارعا يف معدل النمو مقارن اة بعام  ،2015كما يتضح من الزايدة يف إمجايل
شهد نشاط هذه املؤسسات يف عام 2016
ا
األصول بنسبة  ٪10.3يف عام  2016مقابل  ٪7.2يف عام  .2015ابعتبار النمو املنخفض للناتج احمللي اإلمجايل ،ارتفعت
حصة أصول املصارف واملؤسسات املالية يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة  6نقاط مئوية إىل .٪120.3
بلغت القروض غري املسددة (ابستثناء االلتزامات ابلتوقيع) اليت قدمتها املصارف واملؤسسات املالية لالقتصاد ،كما سجلها مركز
املخاطر ومركز القروض املقدمة لألفراد التابعان للبنك املركزي التونسي 71.8 ،مليار دينار يف هناية عام  ،2016مسجلة بذلك
زايدة بنسبة  ،٪9.5مبعدل  3نقاط مئوية أعلى من املعدل املسجل قبل عام.
تسارع يف معدل منو القروض:
وهكذا ،أظهر عام  2016حدوث انتعاش واضح يف معدل تطور القروض غري املسددة مبختلف شروطها مما أثر على كل من
القروض املوجهة لألفراد والقروض املوجهة ألصحاب املشاريع.
ويف الواقع ،تسارع معدل منو القروض املوجهة ألصحاب املشاريع ،وهو ما يظل أقل من معدل القروض املقدمة لألفراد الذين
سجلوا زايدة يف معدل تغري أسعارهم ،وهو ما يؤثر يف املقام األول على القروض االستهالكية.
وزادت حصة القروض املمنوحة لألفراد بشكل طفيف مقارنة ابلقروض املمنوحة للشركات وأصحاب املشاريع .ويوضح توزيع
القروض املستحقة اليت يقدمها النظام املايل ألصحاب املشاريع توحيد حصة القروض املمنوحة للشركات اخلاصة على حساب
القروض املمنوحة للشركات العمومية.
ويرجع هذا التغري إىل التأثري املشرتك للزايدة بنسبة  ٪2.8يف معدل منو القروض القائمة املمنوحة للشركات اخلاصة والرتاجع بنسبة
 ٪2يف القروض املمنوحة للمؤسسات العمومية .ويعزى التباطؤ يف معدل منو القروض غري املسددة إىل املؤسسات العمومية أساسا
إىل اخنفاض التزامات ديوان احلبوب والشركة التونسية للنفط والشركة التونسية للمالحة وإىل ديوان التجارة التونسي.
ارتفعت االعتمادات املتميزة املمنوحة للشركات التابعة جملموعات األعمال من  24.4مليار دينار يف  2015إىل  26.4مليار
دينار يف عام  ،2016مسجلة زايدة  ٪8.2مقابل  ٪3.5قبل عام .اخنفضت حصة هذه القروض يف إمجايل القروض غري
املسددة ألصحاب املشاريع بنسبة بسيطة من  ٪ 51.9يف عام  2015إىل  ٪ 51.4يف عام .2016
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عمل املصارف العمومية:
وقد سامهت املصارف العمومية يف متويل االقتصاد مببلغ  19مليار دينار مقابل  17.3مليار دينار قبل عام ،مسجلة نسبة منو
بلغت  ٪9.9مقابل  ٪4.7يف  .2015وهبذه الطريقة ،ميكنهم دمج حصتهم قليالا يف إمجايل القروض املمنوحة ،أي بنسبة
 ٪36.8و  ٪37على التوايل يف  2015و .2016
واصلت املصارف العمومية لعب دور مهم يف متويل الشركات وأصحاب املشاريع .يف الواقع ،استحوذ البنك الوطين الفالحي على
نسبة  ٪55.9من القروض املمنوحة مباشرة لقطاع الفالحة والصيد البحري ،وقدمت مؤسسة البنك التونسي أكثر من  ٪35من
القروض املمنوحة لقطاع السياحة .كما قام بنك اإلسكان بتغطية  ٪20.3من القروض املمنوحة للقطاع العقاري.
مشروعا بتكلفة
ابإلضافة إىل ذلك ،منذ أتسيسه وحىت هناية عام  ،2016وافق بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة على 2512
ا
استثمارية إمجالية تبلغ  2.1مليار دينار لتمكني خلق أكثر من  47.2ألف وظيفة.
مشروعا بتكلفة إمجالية قدرها
من جانبه ،وافق البنك التونسي للتضامن ( ،)BTSاملتخصص يف متويل املشاريع الصغرى ،على 166280
ا

 1724مليون دوالر أمريكي واليت من شأهنا أن ختلق أكثر من  272ألف فرصة عمل.

ابإلضافة إىل ذلك ،قدمت مجعيات القروض الصغرى ،ابالعتماد على موارد امليزانية اليت يديرها البنك التونسي للتضامن ،حىت هناية عام
 696 ، 2016ألف قرض بقيمة إمجالية قدرها  702مليون دينار.
الديون غري املسددة
ارتفعت القروض التجارية غري املدفوعة أو غري املسددة من  7390مليون دينار يف عام  2015إىل  7903مليون دينار يف عام ،2016
بزايدة قدرها  .٪6.9ومع ذلك ،وابلنظر إىل زايدة  ٪9.3يف القروض املقدمة ألصحاب املشاريع ،اخنفض معدل الديون غري املسددة أو
الدعاوى القضائية من  ٪15.7يف  2015إىل  ٪15.4يف عام .2016
ويظهر توزيع املستحقات التجارية غري املسددة أو موضوع دعاوى قضائية من قبل قطاع األعمال اخنفاضا طفيفا يف حصة قطاعي الفالحة
والصيد البحري واخلدمات ،وتراجع على التوايل من  ٪ 9.1إىل  % 8.9ومن  ٪ 60.1إىل  ٪ 59.1بني عامي  2015و  .2016يف
املقابل ،ارتفعت حصة قطاع الصناعة من  ٪ 30.8يف عام  2015إىل  ٪ 32يف عام .2016
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االسم

إمجايل األصول صايف الدخل
ابملليون دوالر
أمريكي

ابأللف دوالر
أمريكي

عائدات
رأس املال
ابلنسبة

 .1البنك املركزي التونسي

9 414

94 784

املئوية
62,17

عدد املوظفني

عدد النوافذ يف

يف سنة

سنة

2016

2015
12

 .2بنك تونس العريب الدويل

5 112

91 446

15,22

2396

200

 .3البنك الوطين الفالحي

4 210

70 121

14,64

2628

170

 .4بنك اإلسكان

3 767

46 059

15,06

1781

117

 .5الشركة التونسية للبنك

3 603

-118

-0,08

2100

125

 .6بنك األمان

3 539

38 134

10,93

1212

156

 .7التجاري بنك

3 179

45 966

21,09

1726

202

 .8البنك العريب التونسي

2 335

20 947

8,51

1403

126

 .9البنك التونسي

2 160

45 253

13,06

996

113

 .10االحتاد الدويل للبنوك

2 013

30 559

18,41

1357

135

 .11االحتاد البنكي للصناعة والتجارة

1 483

20 481

8,95

1221

111

 .12بنك الزيتونة

976

5 400

7,53

915

85

 .13البنك التونسي الكوييت

972

2 566

2,37

470

36

 .14التونسية لإلجيار املايل

815

6 935

5,22

 .15بنك الربكة

679

1 375

1,98

514

23

 .16البنك التونسي القطري

549

-3 434

-6,10

479

34

 .17بنك تونس العاملي

540

7 786

6,46

 .18البنك التونسي للتضامن

474

1 331

6,45

47

290

25

األنظمة املصرفية يف املغرب العريب :الواقع واآلفاق
 .19بنك تونس واإلمارات

442

2 009

2,47

366

23

 .20البنك التونسي اللييب

383

1 312

1,96

227

10

 .21البنك التونسي السعودي

363

-3 969

-5,91

357

23

 .22صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية

347

12 490

9,21

 .23حنبعل لإلجيار املايل

270

3 211

14,18

 .24شركة اإلجيار العربية لتونس

228

3 424

10,65

 .25املؤسسة العربية املصرفية

218

1 325

4,21

 .26التجاري ليزنق

215

2 210

12,61

 .27سييت بنك

211

3 404

21,87

 .28الشركة الدولية لإلجيار املايل

202

3 790

13,54

 .29العصرية لإلجيار املايل

125

1 039

5,79

 .30بنك الوفاق الدويل

124

2 191

3,02

 .31الشركة العربية لإلجيار املايل

120

1 461

10,83

 .32بيت اإلجيار املايل التونسي السعودي

97

2 384

11,61

 .33احتاد الفكتورينق

67

1 171

11,14

 .34التونسية للفكتورينق

58

1 005

9,94

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

اجملموع

اجملموع

املعدل

49 288

564 045

10,26

 .35بنك أليوابف العريب الدويل

املصدرOrbis Bank Focus :

48

%

162

65

123
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.4االندماج املايل يف املنطقة
املغاربية :اآلفاق
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ليس املراد ابالندماج جمرد عملية بسيطة يتم مبقتضاها التعاون والتعاضد من أجل حتقيق وحدة األسواق واخلدمات املالية
املغاربية.
يهم االندماج املستثمرين واملؤسسات املالية الراغبة يف توسيع نطاق أنشطتهم يف سوق إقليمية خمصوصة من أجل احلد من الكلفة
وتطوير متويل االقتصادات املغاربية.
ويعين االندماج أن الفاعلني املاليني:
 /1يتقيدون جبملة القواعد املوحدة واملتناسقة املنظمة ملبادالهتم؛
 /2ميكنهم االستفادة من جمموع األدوات واخلدمات املالية؛
 /3يعاملون معاملة منصفة وعادلة عندما أيخذون قرار اقتحام األسواق؛
 /4ال جيدون عراقيل تعوق اقتحام املنافسني لألسواق؛
 /5غياب مجيع فرص التحكيم يف حالة تطبيق قانون السعر املوحد؛
ويتطلب االندماج املايل كذلك زايدة تدفق رؤوس األموال بني البلدان.
وهو أيضا اجتاه حنو تقارب األسعار والعائد على رأس املال املتداول يف الدول األعضاء (البنك األفريقي للتنمية.)2010 ،
 1.4فرص االندماج واجتاهاته يف املغرب
سعت الدول اخلمس خالل السنوات األخرية إىل حتقيق تقدم على صعيد إصالح القطاع املايل.
طورت الدول كافة إطارها القانوين والتنظيمي وأعادت رمسلة املصارف وعززت صالبة القطاع املايل وجناعته.
وقد ّ
 1.1.4الفرص
ومن خالل االستفادة من هذه اإلصالحات اختذت هذه الدول اخلمس تدابري إلعادة احلياة لالندماج املغاريب.
وقد برهنت تقارير عديدة ،من بينها تقريران أعدمها البنك الدويل واللجنة االقتصادية األفريقية ،أن هذا االندماج كفيل بتحقيق
فوائد للبلدان كافة.
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وإن اندماج املغرب العريب ،خصوصا على الصعيد املايل ،ميكن أن جيلب للمنطقة استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة متأتية
من أورواب ،ومن شأنه أن جيعل املنطقة قبلة للمؤسسات الصناعية األوروبية الساعية إىل االستثمار يف املناطق اليت تكون كلفة
اإلنتاج فيها متدنية.
وينبغي أن ينجر عن هذه الفوائد منو اقتصادي وتراجع للفقر .وقد خلُص الكثري من الكتاب إىل أن االندماج اخلدمايت يشجع
على االستثمار األجنيب املباشر أكثر من االندماج التجاري.
جير منافع ومكاسب خمصوصة على صعيد النمو االقتصادي .وميكن
وميكن لالندماج املايل اإلقليمي صلب املغرب العريب أن ّ
تسليط الضوء على ثالثة أتثريات:
عد االندماج حافزا قواي إلجناز إصالحات مالية على املستوى الوطين.
أ" .األثر اإلصالحي” :أوال ،يُ ّ
عملياهتا.

ينمي االندماج كفاءة املؤسسات املالية ومردوديتها من خالل زايدة حجم
ب" .األثر املتعلق ابلكفاءة احلجمية” :مثّ ،
ج “ .األثر املتعلق ابلعوملة" :وأخريا ،يكفل االندماج ،بفضل إسهامه يف تطوير القدرة التنافسية على املستوى الدويل،

استمرارية املؤسسات املالية الوطنية وحتويلها إىل أطراف فاعلة على الصعيدين اإلقليمي والدويل.
ينبغي أن تُرتجم هذه الفوائد إىل زايدة يف النمو االقتصادي وإىل تراجع يف معدالت الفقر.
وقد أشارت االمانة العامة الحتاد املغرب العريب إىل أن االندماج املنقوص لبلدان املنطقة يكلف ما بني نقطة ونقطتني يف نسبة
النمو ،وهو ما يعادل  3أو  5مليار دوالر سنواي.
وتعد كلفة عدم حتقق الوحدة املغاربية على أرض الواقع إذن ابهظة جدا ،لكن ما يزيد األمر سوءا هو التفكك املؤسسايت .وتشكل
هذه الكلفة اجلملية عبئا ثقيال على املؤسسات املغاربية ومنوها
ولقد برهنت الدراسات اليت أجراها مصطفى كمال النابلي وابلوما آنوس كازيرو منذ زمن طويل على أن ما سيحسن املناخ العام
لالستثمارات والسيما االستثمار االجنيب املباشر يف الفضاء املغاريب هو االندماج اخلدمايت ال االندماج التجاري.
ويف الواقع ،فإن االندماج اخلدمايت له أتثري مباشر على االستثمار األجنيب املباشر عرب حتسني اإلنتاجية احمللية
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 2.1.4إمكانيات كبرية للتقارب

يبدو أن املنطقة تشهد بوادر اندماج للخدمات املالية بفضل اندماج اهلياكل املصرفية واألسواق املالية ولكن هذا االندماج يظل

يف مستوايت دنيا.
يشهد احتاد املغرب العريب منذ ما يربو عن قرن نشأة شكل من أشكال االندماج التصاعدي (من القاعدة إىل القمة) ،ولكنه
اندماج ذو طابع متقلب .إذ ال ينبع من إرادة سياسية فحسب ،وإمنا يقف وراءه كذلك القطاع اخلاص.
ولذلك يشهد القطاع املايل انسجاما متعاظما بفضل اإلصالحات املالية الداخلية السيما أن البلدان املعنية تبنت معايري رقابية
وقانونية دولية .وإضافة إىل ذلك ،فإن أتمني استقرار االقتصاد الكلي واحلفاظ عليه أدى إىل احلد من "التباعد االقتصادي" بني
دول املغرب العريب منذ االستقالل.
وحىت لو تباينت األوضاع الداخلية لكل دولة على حدة أحياًن ،األمر الذي مينع التعاطي معها على أساس أهنا جمموعة اقتصادية
موحدة ،فإن حتقيق النمو االقتصادي يتطلب التدرج حنو االندماج.
وهلذا السبب نشجع على االخنراط املتدرج يف مسار االندماج املايل ،وذلك أبن يقوم االندماج على عالقات ترابط قوية أو على
القدرات الثنائية احلقيقية واستنادا إىل عوامل متغرية غري اثبتة.
ولعل أفضل مقاربة ميكن انتهاجها من أجل حتقيق االندماج املايل املغاريب هي املقاربة املتدرجة اليت تقوم على العالقات الثنائية
القائمة بني الدول ومن مث توسعتها لتشمل الدول األخرى.
وميكن أن يشكل وجود عالقات تقارب بني الدول عنصرا ميسرا لعملية التوسعة .ميكن كذلك هلذه العالقات إن وجدت أن
تفضي إىل تش ّكل نواة أساسية مكونة من دولي نت هلما عالوة على االتفاقات املتعددة األطراف اتفاقات ثنائية يف جمال تبادل
تدفقات رؤوس األموال.
ميكن لعالقات الرتابط االقتصادي أن تكون قاطرة االندماج املايل يف املغرب العريب .فإن بعض الدول اليت كانت قد شرعت يف
تنفيذ معظم اإلجراءات الوطنية الضرورية للمرور إىل مرحلة التعاون ،ميكنها أن متثل نقطة انطالق تتوسع الحقا لتشمل سائر دول
احتاد املغرب العريب ،إذ ميكن لبقية الدول أن تنضم إليها يف إطار منطقة مالية مندجمة وموسعة على حنو تدرجيي.
ولكن حىت خالل الفرتة االنتقالية ،ميكن لتلك الدولتني أن يتخذا إجراءات مشرتكة ،من بينها التسريع يف إنشاء منطقة تبادل حر
ًنجعة وإلغاء التدابري الرقابية املفروضة على تدفقات رؤوس األموال ،ابإلضافة إىل اختاذ إجراءات لتعزيز البورصات الوطنية وربطها
ببضعها البعض .وميكن هلذه اإلجراءات األولية أن جتلب تدفقات رؤوس األموال ،األمر الذي ميكنه أن يعطي املزيد من الزخم
ملسار االندماج.

إنشاء مصرف إقليمي
ويضاف إىل هذا املسار الناشئ لالندماج املايل املغاريب مبادرةُ الدول اخلمس لالحتاد املغاريب بتأسيس البنك املغاريب لالستثمار

والتجارة اخلارجية منذ .1991
وميلك املصرف رأس مال أويل قيمته  150مليون دوالر ويقع مقره بتونس .ويهدف املصرف أساسا إىل متويل مشاريع البنية
التحتية واالتصاالت والنقل والكهرابء يف دول االحتاد.
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وعند أدائه ملهامه ،يرتكز البنك املغاريب لالستثمار والتجارة اخلارجية على حمورين :فهو جيري ،من ًنحية ،سلسلة من الدراسات
واألحباث اليت تشكل أساسا لتحديد فرص األعمال املتاحة وإللغاء احلاجز القانونية واملؤسساتية؛ كما يقوم ،من ًنحية أخرى،
جبلب التمويالت للمشاريع املنتجة اليت حتظى ابهتمام مشرتك من أجل كفالة التكامل االقتصادي املغاريب.
وغاية ذلك أن تعمل هذه املؤسسات يف كنف التززر التام من أجل تعبئة املوارد املالية الكفيلة بتحقيق االندماج اإلقليمي للمغرب
العريب.
ويعمل البنك املغاريب لالستثمار والتجارة اخلارجية يف كنف التكامل مع الكياًنت احمللية ومع املؤسسات املتعددة األطراف.

ويعتزم البنك إقامة عالقات تعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية والبنك األفريقي للتنمية ال من أجل االستفادة من جتربة هاتني
املؤسستني وخربهتما فحسب ،بل كذلك من أجل التمويل املشرتك ملشاريع تعود ابلنفع على دول املغرب مجيعها.
حتقيق تقارب األسواق املالية
وإضافة إىل ذلك ،يدل النمو السريع لألسواق املالية يف املنطقة على تزايد االهتمام ابلوساطة املالية من أجل متويل االقتصادات.
ونشهد راهنا تقاراب على مستوى املمارسات املعتمدة يف األسواق املالية املغاربية وذلك أساسا بفضل االعتماد على معايري مالية
حتوط وحوكمة دولية.
ّ
ما زال انفتاح األسواق املالية املغاربية حمتشما .ولكن ستعمل هذه األسواق يف املستقبل القريب على حتقيق اندماج يساعد على
النهوض ابملشاريع اإلقليمية اخنراطا منها يف مقاربة اقتصادية تقوم على سالسل القيم.
ويف هذا السياق ،ميكن لبعض الدول املغاربية أن تربط أسواق األسهم الكرتونيا من أجل توسيع منو أسواق رؤوس األموال يف
احتاد املغرب العريب.
وتعد هذه املقاربة واقعية إىل أبعد حد ،ويشهد على ذلك إدراج شركة النقل للسيارات ببورصيت تونس والدار البيضاء منذ
.2010
خطة عمل سنة 2006
اجتمع عدد من اخلرباء من الدول اخلمس سنة  2006برائسة املغرب األقصى وصاغوا برًنمج عمل يرمي إىل إصالح القطاع املايل
يف املغرب العريب.
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وقد نُشرت خطة العمل هذه يف تقرير صادر عن البنك األفريقي للتنمية سنة  2010عنوانه "اندماج القطاع املايل يف ثالث
مناطق أفريقية :كيف يدعم االندماج املايل اإلقليمي النمو والتنمية واحلد من الفقر؟".
خطة عمل سنة  2006اخلاصة ابندماج القطاع املايل يف املغرب العريب :خارطة طريق متكاملة ولكن تنفيذ حمتشم
تقوم خطة العمل هذه على مخسة عناصر أساسية هي:


متويل التجارة اخلارجية واستثمارات املغرب العريب.



حتقيق االنسجام بني نظم الدفع واملنصات التقنية.



حتقيق التجانس على مستوى القوانني املنظمة للرقابة املصرفية واملالية.



تعزيز التعاون والتنسيق بني املؤسسات املالية.



تبادل املعلومات حول القوانني والقطاع املصريف.

مفصلة على حنو كاف ،وهي أتخذ يف احلسبان تقريبا كافة التدابري
وقد صيغت خطة العمل العامة واإلجراءات املوصى هبا صياغة ّ
الالزمة لتحقيق تقدم على مستوى االندماج املايل .وحيسن التنبيه إىل أن هذه اخلطة ال تنطوي ،يف هذه املرحلة حتديدا ،على

موحد وال على حتقيق اندماج كامل.
إنشاء عملة موحدة أو بنك مركزي ّ
ورغم أن مسار العمل احلايل يتسم ابلبساطة وبعدم املبالغة يف الطموحات ،فإنه يبدو يف واقع األمر أكثر واقعية رمبا من األهداف
اليت رمستها معاهدة االحتاد املغاريب .ويتسم مسار العمل كذلك بوضوح الرؤية من حيث توجهاته يف كل قطاع على حدة .وحيسن
التنبيه أن الدول اخلمس قد صادقت على خطة العمل هذه.
وعلى الرغم من اجلوانب اإلجيابية اليت تنطوي عليها خطة العمل ،فإهنا تفتقر مع ذلك إىل ترتيب األولوايت ضمن عناصرها .وأهم
نقائص هذه اخلطة هي افتقارها إىل نقاط مرجعية دقيقة إلجنازها ،وإىل آجال واضحة لتحقيق أهدافها .وهبذا املعىن ،فإن تنفيذ
اخلطة يفتقر إىل الطابع االستعجايل ،السيما وأن العامل منخرط يف مسار عوملة اقتصادية متسارعة.
املصدر :اللجنة االقتصادية ألفريقيا
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 3.1.4التطور حنو االندماج املايل
حسب اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،يقتضي االندماج املايل يف املغرب العريب كذلك أن يراعى عدد من الشروط التقنية املسبقة:


موحدة" يتكفل بكافة اإلجراءات اخلاصة ابملستثمرين.
موحدً/نفذة ّ
مواءمة قوانني االستثمار و إنشاء "شباك ّ
املواءمة بني النظم القانونية والتنظيمية يف جمال االستثمار وأسعار الصرف والتمويل.



إلغاء اإلجراءات الرقابية والسماح ابنتقال رؤوس األموال وتنقل العمالة حبرية.



التعاون بن املؤسسات الوطنية من أجل تبادل املعلومات تكثيف اللقاءات بني خمتلف اجلمعيات وعقد حلقات
دراسية حول مشاكل االستثمار .تدريب/تكوين املوظفني واملسؤولني املكلفني ابستثمارات الشركات الصغرية
واملتوسطة.

وبذلك ،فإن احلوكمة الرشيدة لالندماج املايل قد حتتاج يف هناية املطا ف إىل إنشاء هيكل توكل إليه مهمة تقييم مسار االندماج
ومراقبته .ميكن أن يتشكل هذا اهليكل من ممثلي الدولة والسيما املصارف املركزية وممثلي القطاع اخلاص ،ويشمل ذلك االحتاد
املغاريب لرجال االعمال واحتاد البنوك املغاربية إضافة إىل ممثلني للمجتمع املدين.
والغاية هنا هي متكني املؤسسات اخلاصة املغاربية من أن تكون يف صميم مسار االندماج بفضل االحتاد املغاريب لرجال األعمال.
ومن بني األهداف كذلك تثمني دور املصارف املغاربية يف مسار االندماج هذا بفضل مسامهة احتاد املصارف املغاربية.
ومن مصلحة املصارف واملؤسسات املغاربية واجملتمع املدين املغاريب تبين قضية االندماج املايل.
 .2.4اإلجراءات "سريعة املردود" ( )Quick Winلتحقيق االندماج املايل
جيب أال تنجز التنمية املالية على حنو منغلق أو مستقل ،بل ينبغي أن تتسم ابالنفتاح .واملقصود هنا هو احلرص على تفعيل
اسرتاتيجية "الالعب العاملي" ( )Global Playerعلى املستوى اإلقليمي عرب انتهاج مقاربة تقوم على كفالة املصاحل املشرتكة.

55

األنظمة املصرفية يف املغرب العريب :الواقع واآلفاق
 .1.2.4ترابط مصريف على شاكلة الرتابط بني سلسلة جبال االطلس
تبني تقارير كثرية أن اعتماد اسرتاتيجية مصرفية مشرتكة على منط "الالعب العاملي" كفيلة جبلب االستثمارات األجنبية املباشرة
فعال يتيح لسائر الدول أن تستفيد من أي استثمار يُنجز يف بلد ما.1
وبتوزيعها على حنو ّ
فإن انتهاج مقاربة تعاونية تقوم على املنافسة النزيهة تفضي إىل نشوء بيئة مصرفية بناءة تسهل عمل مصارف الدول اخلمس وحتسن
قدرهتا على جلب االستثمارات األجنبية املباشرة وتيسر إمكانية إرساء ترابط مصريف طبيعي على شاكلة الرتابط القائم بني سالسل
جبال األطلس.
وتتمثل اسرتاتيجية االستثمار األجنيب املباشر القائمة على مقاربة "الالعب العاملي" يف االستناد إىل شبكة مصرفية إقليمية َّ
مشكلة
من مصارف متويل واستثمار توفر لتلك االستثمارات األجنبية املباشرة املزيد من الفرص على املستوى اإلقليمي .وستجر هذه
االسرتاتيجية نفعا عظيما على دول املنطقة نظرا إىل أن انكفاء كل دولة على نفسها سيضعف قدراهتا املالية واالقتصادية.
 =R العائدات اجلملية لالستثمار يف املنطقة
 =IVBi االستثمار املصريف يف كب من الدول (i=1,…5) i
إن إسرتاتيجية " " Global Playerمربرة إذا أدت أوجه التززر والتكامل بني مصارف البلدان اخلمسة إىل وجود عائدات متنوعة:
)R(IVB1+…+IVB5)>R(IVB1)+…+R(IVB5

 2.2.4إعادة الرمسلة ضرورية" :اإلنتاجية الضخمة هي املطلوبة"واقتصادات الوفرة.
اهلدف هو تشديد املتطلبات اخلاصة ابحلد األد ى من رأس املال .وترمي لوائح ابزل والسيما اتفاق ابزل  3إىل "زايدة نسب
رأس املال" .وتعد هذه املقاربة ضرورية جلعل املصارف أكثر صالبة وجناعة .وستؤثر هذه املعايري على جودة متويل االقتصادات
رواد إقليميني.
املغاربية حبيث تفضي يف هناية املطاف إىل ظهور ّ
وخالل السنوات األخرية ،مسح إجراء إصالحات مالية عميقة بتدعيم رؤوس أموال املصارف يف املغرب العريب وتعزيز استقرار
أنشطتها.
 1سعيدان د .وجدالن ن" ،)2012( .االندماج املايل واحلوكمة اإلقليمية يف أفريقيا الشمالية" ،األمم املتحدة – اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،يوليو/متوز.
سعيدان د " ،)2009( .مواءمة قوانني وإجراءات االستثمار يف احتاد املغرب العريب لتحسني جاذبية االستثمار األجنيب املباشر" األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا،
يناير/كانون الثاين 163 ،صفحة.
احتاد املغرب العريب (" ،)2010االندماج املايل يف املغرب العريب وآفاقه" ،اجتماع اخلرباء بشأن متويل التنمية يف مشال أفريقيا 20-19 ،أكتوبر/تشرين الثاين .2010
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 3.2.4إعادة هيكلة املصارف
من شأن إعادة الرمسلة أن تؤدي ابلضرورة إىل إعادة هيكلة مصارف املنطقة على النحو األمثل :إنشاء مصارف ُمصدرة

(  ) Acquéreusesوأخرى مستفيدة ( .) Cibles

ستكون الفرتة القادمة مرحلة التحالفات والتقارب األمر الذي سريفع من قيمة املصارف ،وستكون كذلك مرحلة استغالل "آاثر
الشبكات" القوية والتززر.
وابختصار ،سيؤدي ذلك إىل تراجع متوسط الكلفة بفضل التحكم يف قدرات اإلنتاج من أجل حتسني استغالل اقتصادات الوفرة
املسامهة يف ختفيض كلفة متويل املؤسسات املغاربية.
اسرتاتيجيتان "عابراتن للحدود" يف األفق
 .1تدعيم العمل املصريف من خالل الرتكيز على الوظيفة األساسية للمصارف ابعتبارها خمتصة يف خدمات التجزئة .يقوم هذا
النموذج على تدعيم رؤوس االموال من خالل حيازة حصة األغلبية .ويتمثل ذلك يف اسرتاتيجية تقوم على السعي إىل حتقيق
اقتصادات الوفرة = ارتفاع الناتج الوطين اخلام يف أعقاب االندماج غري متناسب مع ارتفاع الكلفة الناتج عن منوذج اإلنتاج
اجلديد.
 .2تدعيم العمل املصريف من خالل تنويع أنشطة السوق مث أنشطة التجزئة .ويتمثل ذلك يف السعي إىل اقتصاد يقوم على
وفورات النطاق وحتقيق التآزر على مستوى الكلفة = الكلفة تقل حني يتم صنع عدد من املنتجات يف مؤسسة واحدة عوضا
عن مؤسستني أو أكثر.

وحيسن التنبيه إىل أن دول أفريقيا جنوب الصحراء قد حققت تقدما على صعيد إعادة هيكلة املصارف خالل السنوات األخرية.
وابلنسبة إىل عمليات االندماج القائمة على االستحواذ ،فإن السؤال املطروح هو ما الشكل الذي تتخذه املصارف "املستفيدة"
سيمر عرب اسرتاتيجيات االستحواذ .ويف أفريقيا جنوب الصحراء ،املصارف
واملصارف "املُصدرة"؟ فإن أتهيل رؤوس األموال ّ
األفريقية املصدرة ( )initiateursهي مصارف نيجريية وجنوب أفريقية ومغربية.
ُ
متر هذه املصارف بوصفها مصارفا ُمصدرة يف سعيها وراء الفرص املمكنة (املصارف املستفيدة) مبرحلتني:
و ّ
 /1تعزيز قاعدهتا احمللية .تساهم هذه املرحلة يف حتسني نسبة اإلقبال على اخلدمات املصرفية حمليا .إذ ال ميكن التفكري يف تنفيذ
اسرتاتيجية تدعيم إقليمية إال بعد استكمال هذه املرحلة األوىل.
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 /2تتمثل هذه املرحلة يف إنشاء "نقطة ربط" من أجل تقدمي خدمات جيدة للسوق األفريقية ابإلضافة إىل رؤوس األموال القادمة
من الصني واهلند .ولذلك يتعني أن تنتهج املصارف املغاربية مقاربة تقوم على مبدأ "الالعب العاملي" واالنفتاح على أفريقيا جنوب
الصحراء.
 .3.4البنك املغاريب لالستثمار والتجارة اخلارجية :عامل حمفز إلنشاء املشاريع يف املغرب العريب
ميكن أن يساعد البنك املغاريب لالستثمار والتجارة اخلارجية يف وضع منظومة مغاربية على غرار املنظومة األوروبية.
وحري بنا أن نذ ّكر أبن املنظومة األوروبية تتضمن البنك املركزي األورويب واملصارف املركزية احمللية للدول األعضاء يف االحتاد
األورويب الذين اعتمدوا عملة اليورو.
ميكن للبنك املغاريب لالستثمار والتجارة اخلارجية ان يساهم يف إنشاء نواة منظومة مغاربية تساعد على االندماج املايل املغاريب عرب
ثالثة إجراءات
 من جهة ،يساهم يف إرساء إطار تشريعي وتنظيمي مساعد على توحيد األسواق املصرفية واملالية .وميكنه على وجه اخلصوصالضم العبارة للحدود بني املؤسسات املالية ،من أجل تعزيز
أن يعمل على احلد من العراقيل اليت تقف أمام عمليات االندماجّ -

اتفاقات املراقبة بني الدول ،بغرض ترشيد مراقبة اجملامع املصرفية العابرة للحدود...

 من جهة أخرى ،ميكنه أن يرافق املبادرات اليت يطلقها القطاع اخلاص بغرض دعم االندماج على غرار إرساء سوق مغاربيةلألوراق املالية على املدى القصري.
 أخريا ميكن للمنظومة املغاربية أن تنشئ هياكل تسمح بتأمني دفع مبالغ ذات قيمة مرتفعة.من املهم إذن إضفاء املزيد من املرونة على إجراءات مراقبة رؤوس األموال يف املنطقة املغاربية من أجل تيسري إجناز فرص
توسع دائرة حرفائها ،األمر الذي يسمح للشركات الكائنة بدول
االستثمار هذه .وهبذه الطريقة ميكن للسوق املالية املغاربية أن ّ
املغرب العريب أن تُدرج أبسواق مالية أجنبية.
البنك املغاريب لالستثمار والتجارة اخلارجية :عامل حم ّفز إلجناز املشاريع على مستوى نسيج املشاريع املغاريب.
“حيتاج الناس إىل املعامالت املصرفية ،ولكنهم ال حيتاجون ابلضرورة إىل املصارف" .هذه اجلملة قالتها هيثر كوكس مديرة
التكنولوجيا املالية لدى جممع سييت ،وهي مكلفة بتوفري احللول املصرفية ورقمنة املعامالت املصرفية.
ولو نقلنا هذه الفكرة وطبقناها على املصرف املغاريب ،فإن ذلك يعين أن هذا املصرف اجلديد سيكون عبارة عن "حل" للمرافقة
وتقدمي املشورة وتوجيه املشاريع والتمويل ال "إدارة مصرفية" إقليمية مهمتها إسناد القروض.
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يرمي املصرف املغاريب لالستثمار والتجارة اخلارجية إىل:


حتديد املشاريع الرامية إىل حتقيق االندماج اإلقليمي املغاريب وإعدادها ومتويلها.



العمل كقوة اقرتاح لتنفيذ السياسات املشجعة على االندماج االقتصادي.



االستثمار يف املبادالت املغاربية عرب اقرتاح حلول لرفع احلواجز التنظيمية واملؤسساتية.



جلب وتعبئة رؤوس األموال من أجل متويل املشاريع اليت جتر نفعا مشرتكا يف املنطقة املغاربية.

هناك مخس خصائص أساسية سامهت يف إنشاء هذا املصرف.
 /1القطاع املصريف يف املنطقة ذو خربة فائقة وله ثقافة مصرفية موجهة جملال األعمال التجارية ،األمر الذي يسمح بتخصيص
املوارد على النحو األمثل على الصعيد اإلقليمي ويسهل عملية البحث عن االستثمارات األجنبية املباشرة وإسنادها من خالل
جتر نفعا مشرتكا.
إجناز مشاريع ّ
 /2بنية رأس املال منفتحة على القطاع اخلاص ،األمر الذي يسمح بتوخي حوكمة تقوم على الشراكة بني القطاع العام
واخلاص.
 /3معايري السوق املعتمدة يف ختصيص املوارد ويف إدارة املخاطر من أجل جتنب املخاطر األخالقية حيال الدول األعضاء اليت
قد تضطر يف هناية املطاف أن تضطلع بدور املق ِرض.
ُ
 /4الدراية وتقنيات اهلندسة املالية امللبية ملتطلبات الشركات املغاربية والداعمة للمبادالت والتجارة بني بلدان املغرب العريب.
 /5التنمية االقتصادية وكذلك تطور املشاريع اليت تسمح بتيسري االندماج اإلقليمي ،إضافة إىل انتهاج مقاربة "الالعب
العاملي" القائمة على استغالل اقتصادات الوفرة وسالسل القيمة اإلقليمية.
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خامتة
من النادر أن جند منطقة وجتمعا إقليميا له نفس امليزات الطبيعية اليت يتمتع هبا املغرب العريب .يتكون املغرب العريب من مخسة دول
ومساحته اجلملية  7ماليني كم مربع ويقدر عدد املستهلكني يف هذه السوق مبائة مليون ساكن .وتتمتع املنطقة مبرجعيات ثقافية ولغوية
مشرتكة ومبيزات هائلة تسمح يف مرحلة اوىل إبنشاء فضاء بيمغاريب لالستثمار واألعمال.
وللعاملني يف القطاع املصريف يف املنطقة حتدايت كبرية ينبغي جماهبتها ،ولكن تتوفر هلم كذلك فرص عديدة ينبغي تثمينها.
يتعلق األمر بتثمني جودة اخلدمة ونيل رضى احلريف .وجيري اآلن إعداد عدد من املنتجات واخلدمات ذات مصداقية وكفاءة عالية.
ويعد وضع سياسات خاصة ابلتكوين وابملوارد البشرية عنصرا ابلغ األمهية يف حتقيق هذا االندماج.

ومن أجل اكتساب خربات حقيقية ،تنتدب املصارف "خرباء" يف جمال تقدمي املشورة للحريف واألنظمة املعلوماتية ودراسة طلبات
القروض والتدقيق الداخلي واخلارجي وغري ذلك.
وحني يرتافق هذا التعزيز للموارد البشرية مع وضع تدابري تنظيمية ورقابية (من خالل حتسني احلكومة حتديدا) فإن سيسمح يف هناية
املطاف بتحقيق تنمية سليمة وشاملة للنظام املصريف املغاريب.
ولكن من الواضح أن النظام املصريف واملايل املغاريب حيتاج إىل تنظيم حقيقي ألنشطته .ما زالت الدول تتدخل عندما يتعلق األمر ابملسألة
النقدية ،حيث تعترب العملة ملكية عامة .ولذلك فإن إبرام "عقد ثقة" بني عامل املال واالقتصاد احلقيقي يف املغرب العريب ذو أولوية
كذلك.
ومن العناصر اليت ينبغي تتبعها عن كثب يف املشهد املصريف املغاريب هو املنافسة يف السوق املصرفية .ذلك أن هذه املنافسة ستشتد كثريا
خالل السنوات القادمة ألن الكثري من املصارف تتسم ابحلركية واحليوية ومصارف أخرى عديدة هلا مشاريع استحواذ.
ولكن بعض املصارف االجنبية والسيما اآلسيوية منها شرعت يف توخي سياسة هجومية.
ينبغي أن تتكيف املؤسسة املغاربية مع حجم السوق املغاريب احمللي ولكن جيب أيضا أن أتقلم مع الرفع املتدرج للحواجز اجلمركية يف
املنطقة املتوسطية .ويتعني ان تستعد للتحدايت ذات الطابع العاملي والسيما املتعلقة مبسألة العوملة .وإن االندماج املايل للفضاء املغاريب
كفيل بتسهيل جماهبة مثل تلك التحدايت.
ومن املتوقع أن تشهد املنطقة املغاربية إذن حتوالت مهمة .وسيواجه املغرب العريب يف مستهل هذا القرن احلادي والعشرين حتدايت مجة.
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.5املصارف املغاربية يف مواجهة
التحدايت الرقمية
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ما املقصود ابلتمويل الرقمي؟ وما فائدة هذا التمويل لدول املغرب العريب حتديدا؟
يف املغرب العريب ما زال مناخ التمويل الرقمي طور اإلجناز.ذلك ان التمويل الرقمي يف افريقيا ليس امرا جديدا على القارة ،فقد
ظهر منذ قرابة  15سنة.

 1.5التمويل الرقمي يف املغرب العريب :مكافحة الفقر وفرص للمصارف
نعرف التمويل الرقمي؟ حسب البنك الدويل ،يعين التمويل الرقمي ابلنسبة إىل الدول النامية "متكني الفقراء عن
كيف ميكن أن ّ
طريق التكنولوجيات احلديثة" .ملاذا؟ ألن قرابة  50ابملائة من األ شخاص املقيمني يف الدول النامية ميلكون هاتفا حمموال وألن 2.5

مليار شخص و 200مليون مؤسسة صغرية حمرومة من االستفادة من اخلدمات املالية األساسية ومن القروض.
يسمح التمويل الرقمي إذن بتوسيع نطاق االستفادة من اخلدمات يف قطاعات أخرى :الفالحة والنقل واملياه والصحة والتعليم
والطاقة النظيفة.
يعد التمويل الرقمي وسيلة مرحبة وفعالة للشمول املايل للكثري من املستهلكني غري املنخرطني يف النظام املصريف واملتحصلني على
خدمات متدنية اجلودة يف االسواق الناشئة.
ما زال التمويل اإلسالمي يف املغرب العريب طور النمو ،وتثطرح اسئلة كثرية حول أتثرياته املستقبلية .ومن أهم األسئلة هو معرفة ما
إذا كان التمويل الرقمي قادرا على مساعدة بعض احلرفاء على اختاذ قرارات مالية أفضل مبرور الزمن من اجل اخلروج من االقتصاد
املوازي خاصة.
ماهي فائدة هذا النظام املايل ابلنسبة إىل املغرب العريب على وجه التحديد؟
نقدا .إال أن هذه املعامالت تنطوي على تكلفة عالية للغاية يف
حتدث أكثر من  ٪90من املعامالت بني األفراد يف املغرب العريب ا
ما يتعلق بتخزين النقد وضمان أمنه وأتمني حساابته ونقله.
على سبيل املقارنة ،تبني دراسة أجراها صندوق النقد الدويل مؤخرا أن اعتماد الرقمنة يف بلد مثل كينيا م ّكن من حتسني القدرة
على احلصول على القروض املمنوحة للشركات الصغرية واملتوسطة ،فقد تطورت نسبة احلصول على القروض بني  2006و
 2013من  25إىل  33ابملائة.
وقد أدت الرقمنة إىل تقليص كلفة املعامالت بنسة  65ابملائة وإىل حتقيق منو بقرابة  0.45يف نسبة منو الناتج الداخلي اخلام بني
 2006و.2013
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 .2.5منظومة املالية الرقمية
ما زالت منظومة املالية الرقمية يف املغرب العريب طور اإلجناز.
وتتجلى هذه املنظومة من خالل مشغلي اهلواتف احملمولة الذين إبمكاهنم عقد شراكات مع املصارف التقليدية.
منظومة املالية الرقمية

مشغل اهلاتف اجلوال
 حتويل األموال تسديد الفواتريإعادة شحن الباقة اهلاتفية.
مقدمي اخلدمات املصرفية
ومقدمي احللول التقنية

الصريفة املصرفية ابستخدام
بطاقة فيزا وبطاقة ماسرت
+

التأمني

مؤسسات التمويل األصغر

شركات حتويل األموال /التجارة
اإللكرتونية (ابيبال)

توجد كذلك الشركات املختصة يف تقدمي احللول التكنولوجية ابعتبارها أطرافا فاعلة يف جمال الدفع الرقمي.
وقد أبدت شركات التحويل املايل واملصارف مؤسسات التمويالت الصغرى اهتماما كذلك هبذه األنشطة.
وتقوم منظومة املالية الرقمية كذلك على مفهوم قابلية التشغيل املتبادل اليت ميكن تنفيذها وفقا التفاقات ثنائية بني الفاعلني،
هبدف توفري خدمات دفع عابرة للحدود بني دول االحتاد املغاريب.
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يوفر مشغلو اهلواتف احملمولة عددا كبريا من اخلدمات املالية :حتويل األموال بني احلساابت وخدمة الدفع االلكرتوين وسداد الفواتري
والدفع يف نقاط البيع وسحب األموال عن طريق املوزعات املالية اآللية.
وابلنسبة إىل أفريقيا جنوب الصحراء ،ميكن أن نذكر املشغل آم بيزا (( )M-Pesaوتعين نقود ابللغة السواحلية) الذي أسسته
شركة سافاريكوم سنة  2007واستخدمه ما يربو عن  20مليون شخص يف كينيا سنة  .2016وميكن ان ذكر كذلك آم يت آن
وهباريت آراتل وأورنج وفودافون وسافاريكوم وإيتلسات واتصاالت املغرب.وجند يف السينغال يوبنتال واورنج موين وتيغو كاش
وموابيل كاش وواري وجوين جوين و إي-ترنزكات.

منوذج أفريقيا منطقة االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
UEMOA
ليست املالية الرقمية أمرا جديدا يف القارة األفريقية ذلك أن ظهورها يعود إىل قرابة  15عاما خلت مببادرة من املصارف عن طريق
منشأتني خاصتني مشرتكتني .يتعلق األمر اوال ابجملموعة املصرفية النقدية التابعة لالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
اليت أتسست سنة  2003لكفالة حوكمة النظام مث الحقا مبركز املعاجلة النقدية املصرفية التابع لالحتاد الذي أتسس سنة 2005
لكفالة إدارة الوسائل التقنية املشرتكة وتفعيل عمل املنظومة من أجل احلد من الكلفة وكفالة جودة املنتجات.
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تتكون املالية الرقمية من قنوات توزيع الكرتونية بديلة .وتشهد املالية الرقمية ازدهارا كبريا يف البلدان الثمانية املكونة لالحتاد
االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ،وهي البينني وبوركينا فاسو والكوت ديفوار وغينيا بيساو ومايل والنيجر والسينغال والطوغو.
وقد سجل منو االتصاالت اهلاتفية واالنرتنت يف أفريقيا تسارعا كبريا .ففي سنة  2000كان شخص واحد من  50ميلك هاتفا.
وقد بلغ عدد املشرتكني يف شبكة اهلاتف حسب دراسة قامت هبا شركة "وايرلس انتلجنس"  600مليون سنة  .2015وستصبح
أفريقيا اثين سوق قارية يف العامل بعد آسيا ،إذ تبلغ نسبة امتالك اهلواتف واحد ألقل من شخصني.
وقد منا استخدام األنرتنت كذلك منوا هائال إذ ابت  16ابملائة من األفارقة يستخدموهنا سنة  2016حسب دراسة أجراها
االحتاد الدويل لالتصاالت .كما يوجد يف أفريقيا  60مليون مستخدم لالنرتنت ابنتظام .ومن املتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 50
ابملائة سنة ّ.2025
ويفسر هذا النمو اهلائل لقطاع اهلواتف احملمولة ظهور جمموعات اتصاالت كربى تعمل عموما بواسطة جمموعات إقليمية فرعية
(مثل أورنج وهباريت وفودافون وآم يت آن وأوراسكوم)..

 .3.5اخلدمات املالية عن طريق اهلاتف احملمول
تشمل اخلدمات املالية عرب اهلاتف احملمول اخلدمات التالية:
 القيام ابإليداعات النقدية أو شحن حمفظة النقود االلكرتونية والسحب منها .وتشكل هذه اخلدمات أكثر املعامالت استعماالمن قبل احلرفاء .وتسمح الودائع النقدية للحرفاء إبيداع مبالغ مالية يف حساابهتم االلكرتونية.
 تستعمل العملة االلكرتونية اليت ي تم شحنها أساسا لشراء الرصيد اهلاتفي وسداد الفواتري وحتويل االموال من شخص إىل شخصومن شخص إىل مؤسسة وإىل الغدارات العمومية.
 خدمات التأمينات الصغرى ( )micro-assuranceواالدخار األصغر ( )micro-épargneوالقروض الصغرى( .)micro-créditويشكل تطور هذه اخلدمات فرصة لتوسيع نطاق التعامل املصريف حلث املزيد من األشخاص املعنيني هبذه
اخلدمات على التعامل مع املصارف.
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 .4.5الشمول الرقمي والنمو االقتصادي يف أفريقيا
يؤدي تطور تكنولوجيات املعلومات راهنا إىل ظهور إشكاليتني تتعلقان مبسألة الشمول :الشمول املصريف لألشخاص الذين هلم
حساب مصريف والشمول الرقمي لألشخاص الذين يلتجئون إىل قنوات توزيع الكرتونية بديلة مثل تقنية اخلدمات املالية ابهلاتف
احملمول ( )mobile moneyاليت تقدمها شركات االتصاالت.
ومن هنا فصاعدا فإن السؤال الذي حيق لنا طرحه هو :هل ميكن لقنوات التوزيع االلكرتونية البديلة ،بفضل تعزيزها للشمول
الرقمي ،ان توسع نطاق الشمول املايل يف املغرب العريب.
نظرا إىل أن األطراف الفاعلة يف جمال الشمول الرقمي بعيدة جغرافيا عن احلرفاء ،فإنه ميكن هلا ان تشكل مرحلة سابقة ملسار
الشمول املايل .ويفسر البعد اجلغرايف للمصارف عدم حصول معظم سكان األرايف على اخلدمات املالية.
وحبسب قاعدة بياًنت "غلوبل فيندكس داات" التابعة للبنك الدويل ،تبلغ نسبة التمصرف ( )bancarisationيف بلدان املغرب
العريب  30ابملائة.
وحبسب املصدر نفسه ،تبلغ نسبة األشخاص املستعملني للخدمات املالية الرقمية بواسطة احملمول يف املغرب العريب  3ابملائة .
فكيف ميكن استيعاب  97ابملائة الباقية؟ ويبدو ان احللول التكنولوجية غري املصرفية القائمة على املالية الرقمية مبشرة ابلنسبة
للمنطقة املغاربية.
تطور متباين :منوذج إفريقيا جنوب الصحراء
ميكن للمزارعني الروانديني راهنا أن يطّلعوا على رصيدهم املصريف وطلب القيام مبعامالت مالية بواسطة اهلاتف .وتتم معاجلة هذه
املعامالت عن طريق خادم معلومايت .تتم رقمنة هذه املعامالت بواسطة مكتب خلفي ( ) back-officesمن أجل إنشاء
تسهل هذه اخلدمات احلصول على القروض .تتشارك الكثري من
سمى هذا التطبيق موبيس (ّ .)MoBis
معطيات مصرفية.يُ ّ
املنصات املعلومات الضرورية حول ملف احلرفاء .يف كينيا توفر "فارم درايف ( )FarmDriveتطبيقا يسمح بتقيي ملف
طاليب القرض .وتؤخذ معلومات كثرية (مثل مساحة األرض ومردودها واملستثمرين وحنو ذلك) بعني االعتبار وتسمح بتقييم مدى
قدرة املزارعني الراغبني يف االقرتاض على نيل القرض.
ويف الكوت ديفوار ،حيث عدد احلرفاء املستعملني للخدمات املالية الرقمية تطور من  2.6مليون سنة  2012إىل  6مليون سنة
 ، 2013أصبحنا نتحدث عن قصة جناح ضمن دول االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب آسيا.
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متلك السينغال أفضل منظومة مقدمي خدمات مالية رقمية يف املنطقة وأكثرها تنوعا ،رغم أن هؤالء مل يتمكنوا من توسيع
نشاطهم ،كما أن املعلومات امل تعلقة ابلطلب تؤكد أن خدمات الدفع بواسطة اهلاتف احملمول ليست مستعملة كثريا يف أوساط
السكان الصعيفي الدخل .فهل سيطور مقدم و اخلدمات نشاطاهتم عرب توفري طائفة أكثر اتساعا من اخلدمات املالية وعرب
االستفادة من البنية التحتية اخلاصة ابلتوزيع اليت توفرها شركات حتويل األموال والشبكات الربيدية وغريها؟
ولكن يف النيجر مستوايت الشمول املايل واستخدام اخلدمات املالية عرب اهلاتف متدنية جدا .إذ أن حوايل  1ابملائة فحسب من
السكان البالغني ميلكون حسااب للخدمات املالية عرب اهلاتف .قد تكون املشاكل أكثر تعقيدا ولكن قدرة البالد على حتقيق تنمية
يف هذا اجملال مهمة جدا.

هناك دراسة أجراها سنة  2013ماك كينسي تقارن مستوى الدخل بني  11دولة من أفريقيا جنوب الصحراء علما وأن مستوى
جتهيزاهتا الرقمية احلايل يضاهي قدرات كينيا .تعد كينيا مرجعا من حيث التقدم الرقمي خصوصا مع ظهور تقنية آم بيزا (M-
 )Pesaاليت تعترب جناحا حقيقيا يف جمال اخلدمات املالية عرب اهلاتف ()mobile money
وقد أظهرت الدراسة وجود فرص كبرية لتد فق عمليات الدفع الذي يرتبط به مستوى عائدات مهم .وسيكون مستوى العائدات
املالية املتأتية من اخلدمات الرقمية يف الدول األفريقية  11أكثر ارتفاعا لو كانت هلا جتهيزات تضاهي ما متلكه كينيا .ومن شأن
ذلك أن يرفع نسبة زايدة العائدات يف جممل الدول إىل  50ابملائة.
ويب دو جليا إذن دور الرقمنة يف حتقيق النمو ويف مكافحة ظاهرة االستبعاد واإلقصاء من املنظومة املصرفية .وهبذا املعىن ميكن
للشمول الرقمي ان يشكل مرحلة سابقة للشمول املايل.
ومن املهم أن نذكر أن املالية الرقمية هي أوال حل تكنولوجي غري مصريف .ويف األخري ينبغي ان نؤكد أن املالية الرقمية هي حل من
احللول املتاحة لتعزيز الشمول املايل يف املغرب العريب وأفريقيا.
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اخلامتة
جيدر التنبيه إىل أن املالية الرقمية ليست هناية املطاف.
فهي وسيلة من بني وسائل أخرى لتعزيز الشمول املايل يف
املغرب العريب .ولكن هناك حتدايت أخرى ينبغي جماهبتها.
وهذا الضرب من املالية متطلب جدا من حيث املعدات
التقنية .وهناك حتدايت جديدة ظهرت على غرار
اإلشراف املتعدد األطراف على تشغيل هذا الضرب
والقدرة على استخدام قنوات اجليل الثالث والرابع (G 3
) .et 4G
وإضافة إىل اإلطار القانوين الذي يتطلب التحيني
املنجرة عن هذه الظاهرة
واالستيعاب اجليد للرهاًنت
ّ
اجلديدة ،جيب أن نشدد على أن البنية التحتية تظل
حمدودة كما ان كلفة التجهيزات األساسية و النطاقات
الرتددية تبقى مرتفعة .ويضاف إىل ذلك نسبة األمية
العالية يف اوساط السكان.
ولكن ينبغي أال ننكر أن الرقمنة وحتديث اجلهاز املصريف
يسامهان دون شك يف احلد من كلفة املعامالت املصرفية
ويف منو الناتج الداخلي اخلام.
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.6املصارف املغاربية أطراف فاعلة
يف حتقيق التنمية املستدامة
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ابتت املصارف املغاربية متأثرة أكثر من أي وقت مضى بدينامكية العوملة .ولذلك فإن أي أزمة قد تتعرض هلا املالية العاملية ميكن
أن تؤثر يف مردود تلك املصارف  .وإن حالة عدم االستقرار هذه جتعلها مطالبة بسن قوانني ًنجعة وبتطوير إجراءاهتا لتصبح
متطابقة مع معايري التنمية املستدامة.
إن املالية املستدامة اليت تقوم على املسؤولية االجتماعية للمصارف صارت هدفا ضروراي .ويف حالة املصارف املغاربية ،يتطلب األمر
القيام ابستثمارات ذات أثر اجتماعي وابلتعويل على ضروب أخرى من املالية البديلة او التشاركية على غرار املالية اإلسالمية.
 1.6التنمية املستدامة :منط تفكري جديد يف املغرب العريب
ظهر مفهوم التنمية املستدامة استجابة لالنشغال املتعاظم بتأثري األنشطة االقتصادية على البيئة .وقد وضع هذا املفهوم موضع
االستخدام يف تقرير بروندتالند ( )Brundtlandلسنة  1987املستكمل سنة  1992خالل قمة عقدت إبشراف األمم
املتحدة .وقد ُعّرف بكونه "تنمية تستجيب لالحتياجات الراهنة دون أن تلحق الضرر بقدرة األجيال القادمة على تلبية
احتياجاهتم".2
وقد توسع املفهوم الحقا ليتخذ بعدا جمتمعيا واقتصاداي.
وهبذا املعىن يصبح هدف التنمية املستدامة إذن البحث عن توازن بني األبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية.
فإن املؤسسة اليت تتسم ابالستدامة هي املؤسسة اليت توفر مزااي اقتصادية واجتماعية وبيئية يف اآلن ذاته .وهذه األبعاد الثالثة
مرتابطة وميكن تعزيزها على حنو متبادل.
وتعد التنمية املستدامة راهنا إشكالية ابلغة األمهية يف املغرب العريب وهي مدعومة من قبل اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم
املتحدة (انظر أسفله).

اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومتابعة أهداف التنمية املستدامة يف املغرب العريب
نواق الشط 10 ،أفريل ( 2017اللجنة االقتصادية ألفريقيا) – أدى وفد من اللجنة االقتصادية ألفريقيا (مكتب مشال أفريقيا)
زايرة دامت أسبوعا إىل موريتانيا من أجل لقاء مسؤولني سامني يف وزارات االقتصاد واملالية والطاقة والفالحة والبيئة والتنمية
املستدامة.

 2اللجنة العاملية املعنية ابلبيئة والتنمية ،1987 ،ص .43
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ختللت الزايرة يوم الثالاثء  11أفريل ورشة عمل مشرتكة مع وزارة االقتصاد واملالية حيث مت تقدمي عملية صياغة التقرير األول
اخلاص مبتابعة أهداف التنمية املستدامة يف بلدان املغرب العريب .وسيُعىن هذا التقرير الذي صيغ ابلتعاون مع احتاد املغرب العريب

بكل من موريتانيا واجلزائر واملغرب وتونس.

ويشري عمر عبد الرمحان املدير املساعد ملكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشمال أفريقيا أن التقرير “يتنزل يف إطار املسار العاملي
ملتابعة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة .ومن شأنه أن يسمح بتقييم درجة التقدم احملققة والتحدايت املثالة واملمارسات احلميدة
على صعيد الدول وعلى املستوى اإلقليمي ،واقرتاح توصيات إسرتاتيجية لتحسني صياغة وتناسق السياسات اإلقليمية املستقبلية
اخلاصة ابلتنمية املستدامة”.
جيري الوفد كذلك مشاورات بدأت خالل فيفري املاضي مع املكتب الوطين لإلحصاء مبوريتانيا بغرض تعزيز القدرات الوطنية يف
جمال مجع املعطيات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ومعاجلتها .ستسمح هذه األعمال كذلك ابملتابعة الدقيقة للنمو االقتصادي
(إرساء منظومة حماسبية وطنية جديدة) ولنسبة البطالة وللتجارة اخلارجية .ومن شأن ذلك أيضا أن تسهيل تكيف املنظومة
اإلحصائية الوطنية مع حاجيات املتابعة املتعلقة أبهداف التنمية املستدامة.
وهبذه املناسبة قدم مكتب مشال أفريقيا للجنة االقتصادية ألفريقيا بعض املنشورات األخرية للجنة االقتصادية ألفريقيا مبا يف ذلك
ملف عن موريتانيا وتقرير عن االقتصاد الوطين والتقرير االقتصادي عن أفريقيا
املصدر :اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة

ترتكز عملية تعريف التنمية املستدامة راهنا على مسألة مكانة ودور املؤسسة يف اجملتمع.
ويشدد هذا التعريف كذلك على ضرورة صياغة منوذج جديد للمالية مع مراجعة األخطاء السابقة.
وانطالقا من هذا اإلطار ظهر مفهوم "املالية املستدامة" بوصفها مقاربة تكميلية مصححة لبعض جوانب املالية التقليدية.
وحيسن التنبيه إىل أن األمهية اليت اكتسبتها املالية املستدامة تعود إىل التجاوزات اليت وقعت يف نطاق املالية التقليدية اليت مت تبنيها
لعقود من الزمن دون تقييم وردع .وقد أدت جتاوزات املالية التقليدية إىل نشوب أزمة .2007
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وخالل العقود األخرية ،ابتعد التمويل عن حاجيات الناس احلقيقية .وقد أدى عدم النجاعة و عدم ترشيد املعامالت إىل
اضطراابت عنيفة .وقد جرى البحث عن أشكال أخرى من التمويل املبتكر من أجل ختفيف آاثر األزمة املالية األخرية .وقد دعا
البعض إىل ضرورة تبين منوذج مايل جديد.
اقرتح بعض خرباء االقتصاد إذن اعتماد املالية اإلسالمية بديال عن املالية التقليدية .وقد رأى آخرون أن يدرجوا مبادئ التنمية
الشاملة يف املالية التقليدية واقرتحوا منوذجا جديدا مرتكزا على املالية املستدامة.
موحد هلذا
أصبح مصطلح املالية املستدامة متداوال السيما يف أوساط أهل القطاع املصريف .لكن ال يوجد إىل اآلن تعريف عاملي ّ

الضرب من املالية.

ميكن أن نقرتح التعريف التايل :املالية املستدامة هي إسرتاتيجية مالية تسعى إىل تقييم أداء مؤسسة ما وفقا لألبعاد اإلنسانية
واالجتماعية والبيئية.
واملالية املستدامة كذلك وسيلة من شأهنا أن توفر رأس مال ومنتجات وخدمات إدارة للمخاطر بدون إحلاق الضرر ابالزدهار
االقتصادي وابلبيئة الطبيعية و ابلرفاه االجتماعي.
ويكون هدف القرارات املالية يف املالية املستدامة انتهاج مقاربة شاملة على املدى الطويل من أجل استغالل املوارد االجتماعية
واالقتصادية والبيئية على النحو األمثل.
وال تعكس كل هذه التعريفات إال جانبا صغريا من مفهوم التنمية املستدامة.
وميكن أن خنرج بتعريف أتليفي هلذا املفهوم كما يلي:
تستند املالية املستدامة إىل املبادئ األربعة التالية:
 اعتماد مقارابت مالية وسلوكات جديدة مناسبة لتمويل النمو املستدام. االقرتاب أكثر من األفراد اعتماد مقاربة مشوىي ال إقصائية عدم السعي إىل لفظ املالية التقليدية.وبنفس هذا املعىن ،خلُصت الكثري من الدراسات إىل أن التمشي اخلاص ابملالية املستدامة يتطلب توفري وسائل تساعد املؤسسات
على حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
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ومن بني هذه الوسائل نذكر االستثمار املسؤول اجتماعيا الذي يتمثل يف إبالء اهتمام ال فقط لالعتبارات املالية بل لالعتبارات
البيئية واالجتماعية وذات العالقة ابحلوكمة كذلك.
وإضافة إىل ذلك جند كذلك مفهوم التمويل األصغر الذي يقوم على مشاريع إسناد القروض الصغرى مبا يسمح مبساعدة الفئات
األكثر فقرا على اجناز مشاريع صغرية والقيام أبنشطة معينة.
وقد أدى ظهور مفهوم املالية املستدامة إىل التشديد على دور املصارف يف دعم التنمية املستدامة.
ويف النهاية وجب التأكيد على أن املالية املستدامة تقوم على فكرة "املصرف املستدام".
 .2.6منوذج املصرف املستدام :الدروس املستخلصة للمصارف املغاربية
شهد االقتصاد العاملي خالل العقود األخرية أوقاات عصيبة خصوصا ابندالع أزمة سنة  2007اليت أدت إىل إفالس الكثري من
املصارف املعروفة .وقد طرح ذلك أسئلة عديدة تتعلق مبدة قدرة النظام املصريف التقليدي على االستمرار وعلى حتقيق النمو.
وللخروج من هذه الوضعية واستعادة الثقة ،شرعت املصارف يف مراجعة مقارابهتا وإعادة تقييم التمشي الذي تتوخاه .فقد أصابت
األزمة املالية الضمائر يف مقتل .وقد شرعت مصارف كثرية خصوصا يف أورواب يف إدراج رهاًنت جديدة على اسرتاتيجياهتا اإلدارية
ابإلضافة إىل الرهاًنت االقتصادية الصرفة.
ويف هذا اإلطار ،شرعت املصارف يف اختاذ تدابري لتحفيز التنمية املستدامة من خالل الرتكيز على مسؤوليتها االجتماعية والبيئية
وذات العالقة ابحلوكمة.
Loi NRE
قانون النظم االقتصادية اجلديدة
نشر هذا القانون ابجلريدة الرمسية يوم  15ماي  2001وهو يهدف إىل احلد من اآلاثر السيئة لألزمات املالية ولسوء التسيري
الداخلي وللعوملة.
يقوم القانون على ضرورة اعتماد الشفافية يف نشر املعلومات وتفرض على املؤسسات الفرنسية املدرجة ابلبورصة أن تذكر يف
تقاريرها اإلدارية السنوية معطيات عن اآلاثر البيئية واالجتماعية النشطتها ابلتوازي مع املعلومات احملاسبية واملالية.
دخل القانون حيز التنفيذ بواسطة أمر مؤرخ يف  20فيفري  2002وصار ًنفذا منذ  1جانفي  2003للسنوات املالية اليت تبدأ
بعد  1يناير ..2002
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تنخرط املصارف املستدامة إذن يف روح هذا القانون بتبنيها منظومة قيم جديدة والسهر على راحة موظفيها وأصحاب األسهم فيها
إضافة إىل احلرص على راحة حرفائها وعلى كفالة النمو االقتصادي بشكل عام.
وهتدف املصارف املستدامة إىل تقليص اآلاثر السلبية للنشاط االقتصادي واملايل على اجملتمع وعلى البيئة إىل أقصى حد .وتعطي
املصارف املستدامة قيمة للحوكمة الرشيدة ولالعتبارات اخلاصة ابستقرار النظام االقتصادي واملايل على املدى الطويل.
وهبذا املعىن فإن املصرف املستدام هو مؤسسة متماسكة قوية تقدم خدمات مستقرة وهلا رؤية للمجتمع وللبيئة تقوم على الوعي
التام أبمهيتهما.
وبنبغي أن يواصل املصرف املستدام القيام مبهمة الوساطة مع ضمان االداء اجليد على املدى القصري واملتوسط والطويل.
واملصارف املستدامة تكون مستعدة للقبول هبوامش ربح غري كبرية ومتناسبة مع أوضاع السوق من أجل حتفيز عدد من االنشطة
اليت يصعب عليها إجياد موطئ قدم يف ظل النظام املصريف التقليدي .ميكن أن نذكر على سبيل املثال القروض الصغرى واحلق يف
احلصول على اخلدمات املصرفية األساسية وتيسري شروط احلصول على القروض وإدارة املخاطر االجتماعية والبيئية وغريها.
املالية البديلة :حنو مالية مستدامة مسؤولة؟
املالية املسؤولة هي مالية بديلة عن املالية التقليدية اليت تقوم على املردودية واإلنتاجية والنجاعة حبيث حيسب املصرف الكلفة مث
يزيد عليها هامش ربح.
وتقوم املالية التقليدية أيضا على متويل املشاريع التقليدية متبعة التمشي ذاته .لكن يف مواجهة هذا الضرب هناك ضرب آخر من
املالية أكثر إنسانية قائم على العالقات الشخصية.
إن املالية البديلة هي يف املقام األول تعبري عن رؤية اجتماعية .فهي ال تقوم على أساس جتاري حبت حبيث يكون السعر نتاجا
للكلفة مع زايدة هامش للربح .بل هي مالية تويل أمهية ابلغة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة وللجانب التضامين واإلنساين
واالستدامي واألخالقي والعادل… وللحوكمة الرشيدة .وهي تتوافق مع املشاريع املسؤولة اجتماعيا.
ويف جوهرها تقوم هذه املالية على مرتكزات ثالثة:
 القرب من احلريف متويل املشاريع الصغرية والرتكيز على متويل األفراد اعتماد املعيار األخالقياملنظومة املالية املأطرة البديلة :متويل بشري ضد االستبعاد
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التمويل البديل :متويل إنساين غري إقصائي
 أتمني اجتماعي ومالية تضامنية :نظم املساعدة املتبادلة يف أفريقيا وآسيا .يف فرنسا (صندوق التضامن) ،قروض بنياألفراد.
 مثال :مجعية احلق يف املبادرة االقتصادية،)Association pour le droit à l'initiative économique) : ،1989عدد القروض سنة  ،34 :1990ويف سنة  .12824 :2008نسبة سداد القروض  99ابملائة.
 نظام االدخار – القرض :مثال بنك غرامني يف بنغالديش. القروض الصغرى والتمويل األصغر :يف السبعينات ظهرت مصارف القرب لتمويل املؤسسات الصغرى" ،املصارفالقروية" ،األمم املتحدة أعلنت سنة  2005سنة دولية للقروض الصغرى.
 القروض الضغرى. املالية القائمة على اجلانب األخالقي :ظهرت يف الثمانينات والتسعينات ،وتتمثل يف االستثمار يف االقتصاد األخضرالذي يعطي قيمة للكرامة البشرية.
املصدر :كاتب التقرير

هل أن الوسيط املايل اخلايل من الفائدة أو ذو "معدل الفائدة الصفري" أكثر استقر اارا لالقتصاد احلقيقي؟ غالب ا ما يتم اختزال
التمويل اإلسالمي يف رؤية ضيقة تتمثل يف حظر الراب الذي يتم التعامل معه على نطاق واسع يف الكتب املقدسة.
ولكننا ننسى أن هذه املالية تقوم كذلك على مبدأ الوساطة املالية .ويقوم هذا املبدأ على حتقيق النفع املادي للجميع .فإن
املصرف اإلسالمي يرافق احلريف وميوله ويرشده وينصحه ويتابعه ويتقاسم األرابح واخلسائر معه.
اجلدول  – 2مقارنة بني التمويل القائم على املراحبة (نسبة فائدة  )0والقرض القائم على نسبة فائدة
قرض بفائدة
العالقة بني احلريف

املراحبة
عالقة مقرض مبقرتض

عالقة مقرض مبقرتض

واملصرف
هدف العملية

غري مهم

مهم

موضوع العالقة بني احلريف

قرض يف شكل نقود يف معظم احلاالت
ابستثناء حاالت قليلة

وجود معدات او بضاعة على ملك املصرف

واملصرف

املردود العائد للمصرف

نسبة فائدة مرتبطة بقيمة القرض ومبدته
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التأخر أو عدم سداد القرض غرامات أتخري تضاف إىل الدين

توجد حالتان للتأخر عن السداد:
وجود قوة قاهرة :جيب إمهال احلريف فرتة من الزمن وجود نية املماطلة :يسعى املصرف لنيل حقوقه بكافة الطرقالقانونية

يف اآلجال

الضماانت

الضماًنت املطلوبة وفقا لقدرة العميل .أخالقية العميل حامسة.

عنصر أساسي

املصدر :مابد علي اجلهري ومنور إقبال ،املصارف اإلسالمية :أجوبة على األسئلة الشائعة ،معهد البحوث اإلسالمية والتدريب ،املصرف اإلسالمي
للتنمية ،الوثيقة الدورية رقم .2001 ،4

الفائدة ممنوعة إذن ألهنا غري عادلة ،فهي ربح حيصل عليه الطرف املقرض دون اعتبار للنتائج احلقيقية على مستوى االقتصاد.
فاملقرتض يتحمل كافة املخاطر .ويف املقابل تنزع مبادرة التمويل اإلسالمي ( )IFLIإىل حتقيق آاثر جمتمعية ،فهي قريبة جدا يف
مبادئها من النموذج األملاين لبنك "هوسبنك" ( )Hausbankالذي يقيم صلة وثيقة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة أو النموذج
الياابين اخلاص ببنك "زيباتسو" .تقوم مبادرة املالية اإلسالمية على املبدأ القاضي أبن يكون املصرف اإلسالمي شريكا للمؤسسة
قبل كل شيء .واملقاربة اليت تقوم عليها هذه املصارف متشاهبة وهي إنشاء القيم وتشاركها .وال أبس ان نذكر أبن انصهار
األهداف بني املصرف اإلسالمي واملؤسسة يقوم على رؤية أخالقية مستوحاة من الدين اإلسالمي :التوزيع العادل للثروة .ويؤدي
ذلك إىل إرساء عالقة شفافة بني املصرف اإلسالمي واحلريف.
تكمن أمهية مبادرة التمويل اإلسالمي يف قدرته على اقرتاح منظومة متويل بديلة خالية من الراب وقائمة على التمويل التشاركي على
أساس تقاسم اخلسائر واألرابح .وبذلك جند أن نظرية الصريفة التقليدية تزداد ثراء ابملالية اإلسالمية.
وابلفعل فإن مبادرة املالية اإلسالمية موجودة ألن الشركاء اتفقوا منذ البدء على تقاسم املعلومات واألرابح واخلسائر.
توجد إذن شفافية على مستوى املعلومات مبجرد توقيع العقود .إذ يتم إبرام العقد على مرحلتني األوىل سابقة والثانية الحقة.
ويكون الشركاء على اطالع اتم على املشروع وتطوراته ونتائجه
وعلى مستوى االقتصاد الكلي توفر مبادرة املالية اإلسالمية بفضل خلوها من الفائدة جتانسا اتما بني النطاق احلقيقي امللموس
لالقتصاد والنطاق النقدي .وميكن أن نالحظ أمهية ذلك خصوصا يف ما متثله الفائدة من عنصر مزعزع القتصادات الدول املتقدمة
جراء تغذيتها الدائمة للمضاربة القائمة على مبدأ الشراء بدون دفع والبيع دون حيازة.
وقد أضاف موريس أالس أنه "سنة  1989كانت التدفقات املالية القائمة أساسا على املضاربة بني بلدان جمموعة السبع أكثر
أبربعة وثالثني مرة من تدفقات السلع واخلدمات" .وقد الحظنا نفس النزعة القائمة على املضاربة يف بلدان منظمة التعاون والتنمية
األوروبية .ويف الواقع منذ عشرين عاما واالقتصاد احلقيقي منفصل عن االقتصاد النقدي.
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وما ميكن أن نؤكده هو أن املالية اإلسالمية أتخذ بعني االعتبار للجوانب األخالقية خالفا للمالية التقليدية اليت تتعاطى حبياد مع
ذلك .فالكثري من املالية التقليدية حمايدة فيما يتعلق ابلقيم األخالقية  ،خالفا للتمويل اإلسالمي الذي هو مسؤول عن هذه القيم
اليت ينشرها اإلسالم  ،ابإلضافة إىل البعد احلالل (القانوين)  ،تقوم املالية اإلسالمية على املوافقة املتبادلة  ،واجب اإلنصاف
والعدالة  ،واإلحسان.
أمهية منوذج املصرف املستدام يف املغرب العريب
املصرف املستدام هو مصرف مسؤول مسؤولية اجتماعية .ميكن للمصارف املغاربية أن تكثف دورها االجتماعي والبيئي من أجل
تنمية البالد .وميكن تعزيز هذا االتزام يف صفوف الفاعلني االقتصاديني والشباب خصوصا .وميكن للمصارف املستدامة تنمية
نشاطاهتا يف إطار احرتام كل األطراف الفاعلة خالل نشاطاهتا ومتابعتها.
ميكن التأكيد على أمهية النموذج املصريف املستدام للمصرف املغاريب يف دمج املسؤولية االجتماعية يف إسرتاتيجيته ومشاريعه
التنموية.
ميكن ملصرفيي املغرب العريب أن يسامهوا يف متويل الكثري من املشاريع ذات الصلة بتكوين الشباب .ويتعلق االمر كذلك ابملسامهة
يف تشغيلهم وذلك بتمويل االستثمارات الالزمة إلطالق املؤسسات الصغرى .ويهم هذا االلتزام كذلك املرأة وتشجيع نساء
األعمال يف املناطق الداخلية ومتويل املشاريع يف تلك املناطق.
خامتة
يف بعض البلدان مثل فرنسا تعززت اجلهود عرب سن قوانني وفرض التزامات (مثال قانون غرينال ()Loi de Grenelle
والقيام مببادرات خاصة (على غرار معايري إيزو  14000وإيزو  .)26000ويبدو التدخل القانوين والتنظيمي ضروراي إلضفاء
االستقرار على منوذج مصريف شهد شكال من أشكال عدم االستقرار.
ووعيا منها مبحدودية منط اشتغاهلا التقليدي احملفوف ابملخاطر واملدر لعائدات قصرية األمد ،سعت املصارف إىل تغيري سلوكاهتا
وشرعت يف تبين مبادئ التنمية املستدامة ،األمر الذي ساهم يف ظهور مفهوم املصرف املستدام.
وقد صارت مفاهيم املالية املستدامة واملصرف املستدام مسائل مهمة ينبغي أن خيضعها موظفو املصارف للدراسة والتفكري يف
القرن الواحد والعشرين.
وميكن ملصارف املغرب العريب أن جتد يف هذه الرؤية اجلديدة للمالية فرصة للتفكري يف صياغة منوذج ملصرف ًنجع ومفيد لالقتصاد
احلقيقي ومساهم يف حتقيق النمو االقتصادي لبلداهنا.
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.7املالية اإلسالمية

مالية تشاركية ومسؤولة
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تعد املالية اإلسالمية سوقا شاسعة ومبشرة .وقد صرحت السيدة كرستني الغارد وزيرة االقتصاد والصناعة والتشغيل يف فرنسا أبن
فرنسا "ستكيّف بيئتها التشريعية كي تستفيد البالد من املالية اإلسالمية" .ويعكس هذا التصريح مدى اهتمام الغرب ابملالية
اإلسالمية.وليس غريبا أن جند السيد غوردن براون ساعيا هو اآلخر إىل جعل لندن "البوابة الغربية واملركز العاملي للمالية
اإلسالمية".
ومع ظهور العوملة االقتصادية واملالية والرغبة الشديدة يف تبين منوذج مايل اكثر أخالقية واستدامة ،يهتم غري املسلمني ابملالية
اإلسالمية بل ويسامهون يف تطويرها خارج حدودها الطبيعية ،أي يف البلدان اإلسالمية.
منذ  30سنة خلت ،مل تكن املالية اإلسالمية معروفة .وحسب قاعدة بياًنت "أوربيس بنك" مت تبين املالية اإلسالمية يف قرابة 60
دولة بواسطة أكثر من  412مؤسسة مالية وبنسبة منو سنوية تقارب  20ابملائة .وهي تشهد منذ عشرين سنة توسعا هائال.
والكثري من املصادر تسعى اآلن لتقييمها.
 1.7إمكانيات املالية اإلسالمية
يتفق خرباء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية على أن قيمة سوق املالية اإلسالمية تفوق راهنا  1600مليار دوالر .ويبدو أن قيمة
السوق املصرفية الدولية أقل من إمكانياهتا احلقيقية اليت تقارب  4000مليار .ويرى صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وعدد من
املنظمات املالية الدولية أن أصول املصارف اإلسالمية قد تضاعفت تسع مرات لتبلغ  1800مليار بني  2003و  ،2013أي
بنسبة ارتفاع تقدر ب  16ابملائة سنواي .ومن املرجح ان تكون هذه األصول قد وصلت اىل حدود  2000مليار راهنا .ويعد
أكثر من  40مليون شخص يف العامل حرفاء ملصرف إسالمي .وميكن حلجم هذا القطاع أن يتضاعف ليصل إىل  400مليار
دوالر سنة .2020
يتوزع هذا القطاع جغرافيا على النحو التايل 80 :ابملائة من األصول موجودة يف دول اخلليج ومنطقة مشال أفريقيا ،و 15ابملائة يف
آسيا – ماليزاي واندونيسيا -و  5ابملائة يف أورواب (خصوصا يف لندن) والوالايت املتحدة.
وبفضل الطفرة النفطية ،تسارعت وترية أتسيس املصارف اإلسالمية يف دول جملس التعاون اخلليجي .واحلق أن هذه الوترية مرتبطة
أشد االرتباط بتطور أسعار النفط.
ومنذ الثمانينات ،أدت الصحوة اإلسالمية واألزمات اليت شهدهتا بعض املؤسسات املصرفية التقليدية إىل تبين املالية اإلسالمية اليت
تبوأت مكانة هامة جعلتها تصبح منطا ماليا إضافيا.
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تطور عامل املالية اإلسالمية سريعا ووجد له موطئ قدم خارج البلدان اإلسالمية .وقد حازت دول مثل بلدان اخلليج وابكستان
والسودان وإيران وبعض بلدان جنوب شرق آسيا وماليزاي قصب السبق يف هذا اجملال.
وحسب قاعدة معطيات الصريفة اإلسالمية التابعة للبنك الدويل ،هناك قرابة  400مؤسسة مالية .ويبلغ حجمها من حيث جمموع
أصوهلا ما بني  8ماليني دوالر ابلنسبة إىل أصغرها و 80مليار دوالر ابلنسبة إىل اكربها حجما (وهي بنك الراجحي السعودي).
ولكن حسب قاعدة بياًنت "بنكسكوب" ،هناك مائة مصرف فقط ميكن اعتبارهم مصارف إسالمية .وهبذا املعىن فان حجم اكرب
املصارف اإلسالمية يظل حمدودا مقارنة بنظريهتا التقليدية يف البلدان املصنعة .ميكن أن نذكر على سبيل املثال ان بنك "يب آن يب
يب" يبلغ حجم أصوله  2000مليار دوالر تقريبا.
إن املالية اإلسالمية هي ظاهرة اقتصادية قبل أن تكون دينية .وهي شديدة االرتباط أبسعار النفط ومتمركزة أساسا يف دول جملس
التعاون اخلليجي.
ميكن أن نعرف املالية اإلسالمية مبدئيا بكوهنا مالية ذات مسؤولية اجتماعية تقوم على أخالقيات دينية وقريبة جدا يف فلسفتها من
املالية ذات املسؤولية االجتماعية.
ويف الواقع فإن املالية اإلسالمية تنص على االشرتاك العادل يف األرابح واملخاطر بني املستثمر (املمول) وصاحب املشروع
(املقرتض) مهما كان شكل التمويل املستخدم .واالستتباع املنطقي لذلك هو منع الفائدة الربوية.
مالية ذات منحى مثايل؟
إن اجلدل حول مشروعية الفائدة الربوية قدمي وقد سال حرب كثري خبصوصه ونشأ تيار فلسفي واقتصادي كامل يعاجل املسألة ومن
جير ماال وهي ممارسة خمالفة للطبيعة" .ومن جهة أخرى ينبغي أن
بني هؤالء جند أرسطو .يشدد أرسطو على أن "الفائدة هو مال ّ

حرمت الفائدة الربوية .وكانت القوانني الكنسية حترم الفائدة إىل حدود
نذكر أبن معظم األداين التوحيدية كاملسيحية واليهودية قد ّ

 1830لكن الفاتيكان أابحها سنة .1917

ولكن يف هناية املطاف فصلت التقاليد اليهودية املسيحية بني الراب والفائدة ،وابتت الفائدة راهنا مقبولة يف اجملتمعات الغربية والراب
مذموم.
ويف املقابل ،جترم الفلسفة اإلسالمية كافة أشكال الفائدة سواء كانت ربوية ام ال .فإن احلصول على عائدات مالية اثبتة منجرة عن
مرور الزمن فحسب ومبعزل عن املردود احلقيقي للمشروع الستثماري ذي العالقة خمالف لألخالقيات اإلسالمية ألنه ذو آاثر مدمرة
اجتماعيا طبقا هلذه األخالقيات.
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 .2.7مالية خالية من الفائدة ومستدامة
املالية اإلسالمية ال تنطوي على فائدة ،فهي شكل من أشكال الوساطة يقوم على املشاركة وااللتزام.
املالية اإلسالمية ختضع ألحكام الشريعة اإلسالمية اليت تنظم احلياة الدينية والسياسية واالجتماعية والفردية .وحترم تعاليم اإلسالم
وحترم الشريعة كذلك
أخذ الفائدة أو إعطاءها ألن املدين سيتحمل بذلك لوحده جممل املخاطر املرتبطة مبشروع استثماريّ .
احملضة.وحترم الشريعة االستثمار يف أنشطة غري أخالقية
املعامالت املنفصلة عن االقتصاد احلقيقي واليت تتم لغاايت املضاربة
ّ
وحمظورة ،أي غري شرعية .وهبذا املعىن فإن هدف املالية اإلسالمية األساسي هو تقدمي خدمات لألفراد والفاعلني االقتصاديني

وأصحاب املصلحة املنخرطني يف اقتصاد حقيقي ملموس يقوم على قاعدة تشارك األرابح واخلسائر.

وبسبب قاعدة التقاسم العادل لألرابح واخلسائر  ،فإن القوى املالية اإلسالمية تتعامل مع أي معاملة مالية على أهنا معاملة متويل
حقيقية وابلتايل على أهنا أصول ملموسة .ما يهم يف التمويل اإلسالمي هو الغرض من االستثمار (احملدد بوضوح) .ونتج عن ذلك
إمكانية تتبع كاملة ملبلغ التمويل وذلك بغية احملافظة على الربط بني عملية التمويل واملشروع املمول ألنه يف النهاية ماهو حمرم يف
التمويل اإلسالمي هو إعادة بيع القرض كما هو وحتييده عن هدفه.
 .3.7حنو مصارف إسالمية مغاربية
يف املنطقة املغاربية  ،مت بذل جهود لسد الفجوات القانونية والتقلبات  ،خاصة فيما يتعلق ابحلرفاء .يعرقل الفراغ القانوين بشكل
كبري تطور صناعة التمويل اإلسالمي  .وهذا ميكن أن يؤدي إىل ممارسات غري متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وتؤذي الصناعة .
أهداف السلطات يف املنطقة املغاربية وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى هي أن تقدم مصارف التجزئة اإلسالمية اليوم منتجات
وخدمات إسالمية مفيدة لتمويل االقتصاد .كما أنه يوضح أن املنتجات اإلسالمية هلا مسات تكميلية أخرى للمنتجات التقليدية .
عموما تقدمي نصوص رمسية تتعلق ابملنتجات املالية اإلسالمية .تتيح هذه النصوص تعريف املنتجات املالية
حتاول القوانني املتبعة ا
اإلسالمية ومواءمة النظام الضرييب هلذه املنتجات مع النظام الضرييب للمنتجات املالية التقليدية األخرى.
هذه القوانني أتخذ بعني االعتبار محاية املصارف اإلسالمية واملودعني لديها .ويعزز هذا التمشي مصداقية هذا الضرب من املالية.
ويسمح هذا التطور التنظيمي والقانوين بتعزيز الشمول املايل هلذا القطاع املايل اليت تشهد منوا مطردا.
وتبني الكثري من الدراسات أنه ابلنسبة للوقت الراهن بدأت املالية اإلسالمية يف التأثري على النمو .وميكن أن تتعزز هذه التأثريات
عندما يصل القطاع إىل مرحلة النضج .وهذه األنظمة بصدد بلوغ أحجام هائلة تسمح هلا بتقليص الكلفة وابلتايل حتقيق
االستفادة من التنمية االقتصادية.
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واحلق أن مسألة احلجم هي من أكثر الصعوابت اليت تواجهها املصارف اإلسالمية كي تثبت قدرهتا التنافسية .ولو قارًن بني
املصارف اإلسالمية والتقليدية من حيث حجم األصول لوجدًن أن متوسط األصول يف املصارف التقليدية يساوي  1000مليار
دوالر بينما متوسط األصول يف املصارف اإلسالمية ال يتجاوز  20مليار دوالر .هناك إذن هوة واسعة تفصل املصارف
اإلسالمية عن اقتصاد الوفرة وجيب تقليصها.
وإن زايدة حجم املصرف اإلسالمي يساهم يف تقليص الكلفة البنكية بفضل ارتفاع عدد احلرفاء .ويدرك القائمون على املالية
اإلسالمية راهنا أمهية هذا الرهان الذي يستعدون له من أجل وضع نظام مصريف قادر على املنافسة مع املصارف الدولية
الكالسيكية.
وإن املصارف اإلسالمية تتوخى راهنا إسرتاتيجية تقوم على زايدة رأس املال والعمل على التجمع يف شكل جمامع مصرفية كربى من
اجل توسعة مساحتها املالية.
وتبذل املصارف اإلسالمية املغاربية كذلك جهودا لتعزيز وتقوية رصيدها البشري .ومن الواضح أن الرصيد البشري من العناصر
الرئيسية اليت تساهم يف تنمية املالية اإلسالم ية .ينبغي أن يزيد عدد اخلرباء واملختصني يف الشريعة .إذ يبلغ عددهم يف العامل أقل من
 100لكل  300مؤسسة مالية إسالمية.
وتوكل مهمة أخذ القرار خبصوص مطابقة العمليات املالية اإلسالمية ألحكام الشريعة إىل اهليئة الشرعية حصرا ،وهي هيئة ينبغي
أن تتحلى ابالستقاللية عن مسؤويل املصرف اإلسالمي .ولكن من الواضح يف هذه احلاالت ان السلطة احلقيقية هي بيد مديري
املصرف الساهرين على تفادي كافة خماطر تضارب املصاحل.
ويف الوقت الراهن املصارف اإلسالمية بصدد تعزيز بنيتها وقدراهتا وبيئتها وتطوير مستوى موظفيها للوفاء بكافة التزاماهتا وحتقيق
اهدافها .وأتخذ هذه املصارف بعني االعتبار مسألة نقص اخلرباء من أجل جتنب تعطل مسار التطور واقتحام األسواق.
ينبغي أن يقوم انتداب اإلطارات املصرفية واملوظفني املؤهلني على أساسّ إتقان التقنيات املصرفية واإلملام مبعايري قانون العقود
اإلسالمية .ولذلك فإن املوازنة بني املعايري املالية والقانونية اإلسالمية أمر أساسي.
هوة بني املختصني يف املالية (وأغلبهم إطارات مكونة يف القطاع املايل التقليدي)
ومن املهم يف املالية اإلسالمية تفادي وجود ّ
واملختصني يف القانون اإلسالمي الذين قد جيهلون مبادئ املالية .واجلدير ابلذكر أن قطاع املالية اإلسالمية بصدد تعزيز قدرات
إطاراته حىت يصريوا مؤهلني يف املالية ويف القانون اإلسالمي على حد سواء.
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وميكن لنقطة الضعف هذه أن تتحول إىل ميزة تسمح للمالية اإلسالمية بفرض نفسها مالية مستدامة يف أورواب والوالايت املتحدة
وتعزيز توسعها خارج الرقعة اجلغرافية التارخيية.
ومن اجلهود اليت بذلتها املصارف املغاربية مؤخرا يف جمال املالية اإلسالمية تشجيع البحث األكادميي الذي ما زال يف طور البداية
وغري منظم.
إن احلفاظ على رأس املال البشري املختص يف املالية اإلسالمية مير عرب عقد دورات تدريبية معرتف هبا يف األوساط األكادميية.
ونقطة االنطالق هي إذن حتديدا إنشاء فرق حبث يف اجلامعات العريقة تسهر على فرض معايري الصرامة يف األساليب املعتمدة
وعلى حتليل االستنتاجات املستخلصة بعيدا عن كل عمل دعوي.
يقول "نيتيش هبوجناغرواال" كبري احملللني لدى مؤسسة موديز إن "رغبة احلكومات يف تطوير املالية اإلسالمية يف األسواق احمللية
والدولية والطلب املتعاظم من قبل األفراد على املنتجات املقرتحة سيساهم يف تعزيز القطاع".3
ويضيف اخلبري إن دخول شركات التأمني اإلسالمي يف آسيا وجنوب شرق آسيا من شأنه أن يعزز ازدهار القطاع".

 3موديز " -مواصلة يف االنظالق ،ال تزال الصريفة اإلسالمية تتجاوز الصريفة التقليدية"  29 -مارس/آذار 2018
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خامتة
قبل ثالثني عاما كانت املالية اإلسالمية جمهولة تقريبا واليوم
هي حاضرة يف أكثر من  60دولة
وتوجد البلدان اليت مسحت هبذا الضرب من املالية أساسا يف
بلدان اخلليج وآسيا واملغرب العريب وأفريقيا .وقد شرعت هذه
الدول منذ سنوات قليلة يف تبين معايري تسمح ابالعرتاف
الدويل بنمط عملها.
ودخول املالية اإلسالمية اىل املغرب العريب ينبغي أن يتخذ
منحى متدرج .ويبدو ان السلطات املصرفية املغاربية بصدد
السماح مبمارسة املالية اإلسالمية على حنو مدروس من اجل
ضمان التوازن بني الطلب اجملتمعي الواضح على هذا الضرب
من املنتجات واخلدمات وبني املنافسة اليت تفرضها املصارف
اإلسالمية اليت تقتحم مناطق هتيمن عليها املصارف احمللية
التقليدية.
وتبدو هذه املالية احلالل كفرصة متميزة ابلنسبة للمصارف
التقليدية ،فهي وسيلة بديلة لالستثمار وتسمح ابالستحواذ
على حصص جديدة من السوق.
واحلق ان االهتمام ابملالية اإلسالمية يتجاوز حدود العامل
اإلسالمي ذلك أهنا أصبحت رهاًن عامليا .ويتوقع خرباء موديز
وستندرد اند بورز أن تواصل املالية اإلسالمية توسعها اجلغرايف
على الصعيد الدويل.
وإن الطلب املتعاظم يف خمتلف دول العامل على منتجات
وخدمات املالية اإلسالمية يساعد على ازدهار املنتجات
املصرفية اإلسالمية اليت وإن كانت تتسم ابلتعقيد فهي
خدمات ذات طابع ملموس ومستقر ألهنا ال تقوم على
الفائدة و ال تتأثر ابألزمات
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يندر ان جند منطقة أو جتمعا لبلدان له امليزات الطبيعية اليت تتوفر للمغرب العريب .ولبلدان املغرب العريب
اليت تبلغ مساحتها جمتمعة  7مليون كم مربع قدرات استهالكية ضخمة إذ يبلغ تعداد سكاهنا  100مليون
نسمة .وهلذه البلدان مرجعيات ثقافية ولغوية مشرتكة كثرية وميزات ال حتصى تسمح هلا يف مقام أول إبرساء

فضاء لالستثمار واألعمال يف املغرب العريب.

وابلنسبة إىل مصارف املغرب العريب هناك العديد من التحدايت ولكن هناك أيضا فرص ينبغي تثمينها .وتعد
املالية الرقمية وسيلة من بني وسائل اخرى تسمح بتعزيز الشمول املايل املغاريب .ولكن هذا الضرب من

املالية متطلب من الناحية التقنية .وقد ظهرت حتدايت جديدة مثل التشغيل املشرتك وإمكانية احلصول على
خدمات اهلاتف واإلنرتنت من اجليل الثالث والرابع .وال شك أن الرقمنة حني تقرتن إبرساء نظام مصريف
عصري تسهم يف احلد من الكلفة ويف منو الناتج الداخلي اخلام.

وقد ابتت مفاهيم املالية املستدامة واملصرف املستدام عناصر تفكري ابلغة األمهية ملصريف القرن احلادي

والعشرين يف املغرب العريب .وميكن ان جتد املصارف املغاربية يف هذه الرؤية اجلديدة مصدرا لإلهلام من أجل
إرساء منوذج مصريف انجع ومفيد لالقتصاد احلقيقي ومساهم يف النمو االقتصادي لبلداهنا.
ويف نفس السياق ،فإن انتشار املالية اإلسالمية يف املغرب العريب ينبغي أن يتخذ منحى تدرجييا .ويبدو ان

السلطات املصرفية املغاربية قد شرعت يف الرتخيص للمصارف اإلسالمية على حنو مدروس حىت يوجد
التوزان بني الطلب اجملتمعي الواضح على هذه اخلدمات وبني املصارف التقليدية .وهذا الضرب من املالية
الذي يتسم ابلطابع األخالقي يبدو كذلك مصدرا ممتازا للعائدات لفائدة املصارف التقليدية.
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