
 
 

 
 

 بالمغة العربية: الممخص
تيدف ىذه الدراسة إلى تحديد اإلطار العام لمعولمة المالية والمصرفية وأىم اتجاىاتيا 
والظواىر المرتبطة بيا، إضافة إلى التطورات التي عرفتيا الصناعة المصرفية العالمية والمتمثمة 

ة الشاممة بدل التخصص واالعتماد عمى التكنولوجية المتطورة خاصة في التوجو إلى الصيرف
والحديثة لتقديم الخدمات المصرفية من خالل الصيرفة اإللكترونية وذلك كمو في ظل تحرير تجارة 

إضافة إلى تحديد المخمفات السمبية لمعولمة المالية والمصرفية وأىم الخدمات المالية والمصرفية، 
 تيا والوقاية منيا.الجيود الدولية لمواجي

أىمية التطورات المالية والمصرفية واشتداد التنافس بين لدراسة أىميتيا من ىذه ا تستمد كما
الكيانات المصرفية العالمية العمالقة، فقد أصبح من الضروري عمى المصارف الجزائرية اعتماد 

الجزائر تعرف انفتاحا مجموعة من اإلصالحات والتغيرات لمصمود أمام ىذه المنافسة خاصة أن 
عمى المصارف األجنبية ومنيا اإلسالمية، دون إغفال أىمية ما حققتو الصيرفة اإلسالمية من 
تطور ونمو عمى المستوى العالمي مما يجعميا خيارا تسعى معظم الدول إلى تبنيو، وخاصة أمام 

 .8002قدرتيا عمى الصمود أمام األزمة المالية 
التعرف عمى واقع الجياز المصرفي الجزائري وما مدى ث إلى ونسعى من خالل ىذا البح

مواكبتو لما يحدث حولو من تطورات مصرفية عالمية، ولمعرفة أىم الجيود المبذولة من أجل 
 مساعدة المصارف الجزائرية عمى مسايرة تطورات الصناعة المصرفية العالمية. 

العولمة المالية، العولمة المصرفية، التحرير المالي، الصيرفة الشاممة، اندماج  الكممات المفتاحية:
وخوصصة المصارف، الصيرفة اإللكترونية، غسيل األموال، األزمات المالية، الحوكمة المصرفية، 

 .المصارف اإلسالمية، لجنة بازل، الجياز المصرفي الجزائري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

بالمغة األجنبيةالممخص   
Abstract: 

This study aims to define the general framework of financial and 

banking globalization, and the main trends and related phenomena. In 

addition to the developments that have characterized the international 

banking industry, especially in the direction of comprehensive banking 

instead of specialization and relying on advanced and modern technology. 

In order to provide banking services through electronic banking. All this is 

under the liberalization of the trade of financial and banking services. In 

addition, to identifying the negative residues of financial and banking 

globalization and the most important international efforts to confront and 

prevent them.  

his study also draws on the importance of financial and banking 

developments and the intensive competition among the giant international 

banking entities, It is necessary for the Algerian banks to adopt a set of 

reforms and changes to withstand this competition, especially that Algeria 

knows openness to foreign banks, including Islamic ones, without 

forgetting the importance of Islamic banking development and growth at 

the global level, making it an option that most countries seek to adopt, In 

the face of its ability to withstand the financial crisis of (2008). 

Through this study, we seek to identify the reality of the Algerian 

banking system, and how it is keeping up with the global banking 

developments, and to know the most important efforts exerted to assist 

Algerian banks in keeping pace with the developments of the international 

banking industry. 
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