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  اإلصالحات املصرفية األخرية يف جمموعة خمتارة
  منظمة املؤمتر اإلسالمييف بلدان األعضاء من ال

  
تأثر القطاع املصريف لدى كل من إندونيسيا وماليزيا وتركيا وكازخستان تأثرا شديدا باألزمات املالية اليت شهدها 

تصادي الكلي كنتيجة لتلك األزمات أن إجياد وأظهرت حالةُ عدم االستقرار على املستوى االق. العقد الفائت
قطاع مصريف سليم يعد شرطا أساسيا من أجل إرساء نظام مايل مستقر، وعامال حموريا يف حتقيق منو اقتصادي 

وقد ركزت اإلصالحات اليت أجرا تلك البلدان منذ وقوع األزمات على إعادة هيكلة القطاع . وتنمية مستدامني
 حدوث حتسن كبري يف أدائه، وانطوت على املزيد من القواعد التحوطية دف إجياد حلول املصريف مما أدى إىل

وتناقش هذه الورقة اإلصالحات املصرفية األخرية يف كل بلد . دائمة حتول دون نشوب تلك األزمات من جديد
  .ت العالقةمن تلك البلدان األربعة وتقيم أداء ذلك القطاع من خالل حتليل عدد من املؤشرات ذا

  
  مقدمـــــة .1
  

من الصعوبة مبكان أن ينجح أي بلد يف حتقيق تنمية اقتصادية باملستويات املطلوبة يف غياب قطاع                
وقد أدى ضعف هذا القطاع لدى الكثري من البلدان النامية، مبا فيها بعض تلـك               . مصريف سليم 

ألسواق املالية ويف االقتـصاد     األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، إىل نشوء مشاكل خطرية يف ا          
وتلعب مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدويل وبنك التسويات الدولية دورا هاما يف             . عموما

وضع املعايري اخلاصة بالقطاع املايل، ومنها املمارسات الدولية املوحدة اليت دف إىل النـهوض              
جريت أخريا يف العديد من البلدان وقد ركزت اإلصالحات املصرفية اليت أ   . بالقطاع ورفع كفاءته  

على كفاءة القطاع املصريف من خالل اتباع اخلطـوط اإلرشـادية املـستندة إىل التوصـيات                
فقد أصبحت املعايري   . والسياسات اليت تضعها املنظمات الدولية، مبا فيها هاتني املذكورتني أعاله         

لى البلدان اليت تروم إىل حتقيق تنمية اقتصادية وع. املالية الدولية أمرا متعارفا عليه يف السوق العاملية
واجتماعية مستدامة أن تتقيد بتلك املعايري إذا ما أرادت استقطاب رؤوس األموال واالحتفاظ ا              

  .ضمن حدودها
  

وفيما خيص البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، يالحظ أن بعض تلك البلدان قد طبـق                
إال أنه يوجد املزيد من اجلهود اليت يتعني  . دولية املرتبطة بالقطاع املصريف   بنجاح القواعد والنظم ال   

ودف هذه الورقة إىل    . على البعض اآلخر بذهلا لتحقيق درجة مناسبة من التقدم يف هذا االجتاه           
تقدمي حملة عامة عن اإلصالحات املصرفية األخرية اليت أجريت يف إندونيسيا وماليزيـا وتركيـا               
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وبالفعل، فإن كل بلد من تلك البلدان       . ، وتقييم أداء القطاع املصريف لدى كل منها       وكازخستان
األربعة يواجه حتديات خاصة به بالنظر إىل تباين العوامل واألسباب اليت يتأثر ا هذا القطاع يف                

فبالنسبة إلندونيسيا ومـاليزيا مثال، كان لألزمـات اآلسيوية اليت نشبت خـالل           . تلك البلدان 
 تأثريات سلبية فادحة ليس بالنسبة هلما فقط ولكن أيـضا بالنـسبة             1998 و 1997ـامي  ع

، إال أن 1991وبينما تبنت كازخستان املعايري الدولية بعد اسـتقالهلا يف عـام   . للمنطقة ككل 
 أثرت على القطاع املصريف يف املنطقة بأكملها وال         1998األزمات الروسية اليت نشبت يف عام       

ويف . لدان املستقلة حديثا يف وسط آسيا اليت أصبحت عرضة للـصدمات اخلارجيـة            سيما يف الب  
تركيا، وقعت عدة أزمات أثرت بدرجة كبرية على القطاع املصريف، كـان آخرهـا يف عـام                 

إال أن هذا القطاع شهد مؤخرا تغريات سريعة نتيجة لربنامج اإلصالح املصريف الـذي              . 2001
  .2001اعتمدته احلكومة يف عام 

  
يناقش القسم الثاين من الورقة التطورات اليت أدت إىل ضعف القطاع املصريف لدى إندونيـسيا                

ويتتبع القسم . عقب األزمة اآلسيوية والتقدم احملرز حىت اآلن على صعيد إعادة هيكلة هذا القطاع   
 يف  الثالث اخلطوات املتخذة ضمن عملية إصالح القطاع املصريف يف ماليزيا وأحدث التطـورات            

ويناقش القسم الرابع أحدث جهود إعادة هيكلة القطاع املصريف لدى تركيا وحيلـل      . هذا الشأن 
أداءه على مدار األعوام املاضية، بينما يستعرض القسم اخلامس اإلصالحات الـيت أجريـت يف               

ويقدم القسم السادس واألخري عددا     . كازخستان واجلهود اجلارية إلعادة هيكلة قطاعها املصريف      
  .من املالحظات اخلتامية

  
  إندونيسيـــــا .2
  
  القطاع املصريف ورد الفعل املبدئي على األزمة. 2-1
  

شهدت الصناعة املصرفية يف إندونيسيا عقب اإلصالحات املصرفية الواسعة اليت أجريت يف أكتوبر 
 منوا سريعا سواء من حيث عدد املصارف التجارية اليت تأسست أو من حيـث إمجـايل      1988

 مـصرفا يف عـام   111وبذلك، ارتفع عدد املصارف مـن   ). 4، ص   Batunanggar(صول  األ
وقد كان القطاع املصريف لـدى      ). 1اجلدول رقم    (1994 مصرفا يف عام     240 إىل   1989

ومل تكف اإلجراءات   . 1997إندونيسيا هو األكثر تضررا بسبب األزمة املالية اليت شهدها عام           
ور الستعادة الثقة يف القطاع الذي تدهور بسبب سوء اإلدارة واإلفراط اليت اختذت قبل العام املذك

خالل التـسعينات  ) باملصارف احلكومية(يف االقتراض بالعمالت األجنبية وتزايد الديون املتعسرة     
  .1997من القرن املاضي وقبل وقوع األزمات املالية اآلسيوية يف عام 
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  1اجلدول رقم 
  عدد املصـــارف

  
  1989  1991  1992  1993  1994  1995  1997  
  222  240  240  234  208  192  111  املصارف التجارية
  7  7  7  7  7  7    املصارف احلكومية

  27  27  27  27  27  27    مصارف التنمية اإلقليمية
  144  165  166  161  144  129    املصارف اخلاصة

  44  10  10  10  10  10    املصارف املشتركة واألجنبية
  .http://www.bi.go.id: ندونيسيا على شبكة اإلنترنت وعنوانهموقع مصرف إ: املصدر

  
، بدأت احلكومة يف تنفيذ برنامج جديد، وبدأ مصرف         1997عقب األزمة، وحتديدا يف نوفمرب      

إندونيسيا يف اإلاء املنتظم لنشاط عدد من املصارف اهلامة املتعسرة على أمل أن يربهن ذلك على      
، ويرفع الثقة يف النظام املصريف، وينهي حتول الودائع حنـو املـصارف        االلتزام بالقواعد التحوطية  

إال أن تلك اجلهود املبدئية للتعامل مع األزمة املصرفية أدت بدال من ذلك إىل . احلكومية واألجنبية
  .تفاقمها على اعتبار أن إغالق تلك املصارف مل يعد بالنتائج املرجوة

  
 10.1اليت خصصها مصرف إندونيسيا ملنع اإلعسار نسبة        ، بلغت املبالغ    1997وحىت ديسمرب   

واستمر خروج الودائع خالل الشهر     ). 9، ص   Batunanggar(يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل       
وملواجهة التهديـد   ). 10، ص   Scott  ،2002(املذكور بتمويل من مصرف إندونيسيا أساسا       

عت إندونيسيا اتفاقيتها الثانية مع صـندوق النقـد         ، وقَّ 1998بايار قطاعها املصريف يف أوائل      
 يناير من العام نفسه، أصدرت ضمانا شامال ملنع املزيد 27ويف . 1998 يناير 15الدويل بتاريخ 

من التدهور واحملافظة على ثقة الرأي العام يف النظام املصريف، وهو ضمان يغطي كافة التزامـات                
  .1ومبا فيها حقوق املودعني والدائنني)  بالعمالت األجنيةسواء بالروبيه أو(املصارف التجارية 

  
 لتنفيـذ متطلبـات     1998 يناير   26وتأسست الوكالة اإلندونيسية إلعادة اهليكلة املصرفية يف        

الضمان الشامل واالستيالء على املصـارف املتعسرة وإعادة تأهيلها وإدارة أصوهلـا غري املنتجة            
)Siregar R. Y. ت الوكالة بإعادة هيكلة املصارف اليت استوىل عليها مصرف وكُلف). 10، ص

وأحيلت معظم التزامات   . إندونيسيا وإنقاذ وإدارة أصوهلا من خالل وحدة خاصة إلدارة األصول         
املصارف إىل مصارف حكومية بينما انتقلت أصوهلا إىل الوكالة اململوكة للدولة واليت استمرت يف 

  .2004ت امتدت حىت فرباير مزاولة نشاطها لفترة مخس سنوا
  

                                                           
  .2005 بدأ إحالل الضمان الشامل بشبكة لألمان املايل يف أبريل 1
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إال أنه على الرغم من اجلهود املبذولة، فإنه        . وقد جنحت الوكالة يف املبادرة إىل بيع تلك األصول        
فقد أدى  . ، مل يتحقق سوى القليل من التقدم لتحسني االقتصاد املتدهور         1998حبلول اية عام    

ا يف القطاع املصريف إىل تعسر العديد التخلف واسع النطاق للشركات املقترضة وغياب الثقة عموم
وأصبح من الواضح أن إغالق املصارف ليس هو احلل األمثل كي يستعيد القطاع             . من املصارف 

  .املصريف اإلندونيسي عافيته
  
  إعادة هيكلة قطاعي املصارف والشركات خالل فترة ما بعد األزمة. 2-2
  

سرة ودجمت اجلزء املتبقي منها أو أت نشاطه        أعادت احلكومة اإلندونيسية رمسلة املصارف املتع     
وقبل ). 4 و3، ص Fane and McLeod ،2001(كجزء من برناجمها إلصالح القطاع املصريف 

، رفعت احلكومـة    1997انطالق برنامج إعادة الرمسلة، وعقب نشوب األزمات يف أواخر عام           
، ص Fane and McLeod ،2001( يف املائـة  9 إىل 8احلد األدىن لكفاية رأس املال من نسبة 

 يف املائـة  12وعلى الرغم من وجود خطة لالستمرار يف رفع ذلك املعدل تدرجييا إىل نسبة        ). 4
 يف املائـة يف فربايـر    4على مدار السنوات األربع التالية، فقد مت بدال من ذلك خفضه إىل نسبة              

ة املصارف وعلى اعتبار أنه      وذلك للتقليل من حجم األسهم اجلديدة الالزمة إلعادة رمسل         1999
وخالل الفترة املذكورة، قامت احلكومة كذلك خبفض احلـد األدىن          . سيعود لالرتفاع فيما بعد   

  .لكفاية رأس مال املصارف لتسهيل عملية إعادة هيكلة القطاع
  

وأعيدت رمسلة املصارف السبعة احلكومية بكاملها وأدجمت أربعة منها لتشكل مصرف مانديري            
 يف املائة من إمجايل الودائع      30ح أكرب مصرف يف أندونيسيا إذ بلغ حجم ودائعه نسبة           الذي أصب 

  ).4، ص Fane and McLeod ،2001(ضمن القطاع املصريف 
  

وباستخدام اختبار اللياقة الذي يتم مبوجبه تصنيف املصارف حبسب معـدل كفايـة رأمساهلـا،               
وال الالزمة للمصارف املتعسرة اليت أثبتـت        يف املائة من األم    80خططت احلكومة إلعادة رمسلة     

وهلذا الغرض، تلقت الوكـالة دعم     . قدرة على االستمرار من خالل مراجعة برامج إعادة التأهيل        
). 28، ص   Nam  ،1999(مصرف إندونيسيا يف شكل أسهم أو قـروض متـأخرة الرتبـة             

ا فيها مصارف سليمة    وتضمنت املصارف املخطط إلعادة رمسلتها بعض أكرب املصارف اخلاصة مب         
  .نسبيا مثل مصرف إندونيسيا الدويل، ومصرف بايل، ومصرف ليبو

  
ومت إنشاء وحدة إلدارة األصول تابعة للوكالة دف حتديد املصارف املتعسرة وإعادة رمسلة تلك              
اليت تفتقر إىل رأس املال الكايف وشراء القروض غري العاملة من املصارف احلكومية وكذلك مـن               

، باعت الوكالة مـا جمموعـه       2003وخالل عام   . ارف املنتهي نشاطها أو املعادة هيكلتها     املص
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 8.3واستعادت ) 7، ص PricewaterhouseCoopers( مليار دوالر من تلك القروض 22حوايل 
 مليار دوالر من القروض الرديئة احملولة إليها، أي ما          29مليار دوالر من إمجايل إمسي بلغ حوايل        

  . يف املائة29يل نسبته حوا
  

 كوكالة ممولة مـن     1998ومن ناحية أخرى، شكلت جمموعة عمل مبادرة جاكرتا يف سبتمرب           
وكما هو احلـال    . الدولة لتسوية االئتمانات اليت حصلت عليها الشركات من املصارف األجنبية         
مل يف إعادة هيكلة    بالنسبة للوكالة اإلندونيسية إلعادة اهليكلة املصرفية، متثلت مهمة جمموعة الع         

القطاع املصريف املتدهور مع حتول الكثري من القروض إىل قروض رديئة بعد االخنفاض الكـبري يف        
إال أنه حبلول   .  شركة لطلب املساعدة ضمن إطار املبادرة      182يف البداية، تقدمت    . قيمة الروبيه 

.  مليـار دوالر   1.3بادرة  ، مل يتعد مبلغ اتفاقيات تسوية الديون ضمن إطار امل         1999اية عام   
وعلى الرغم من أن عدد الطلبات مل يشهد تزايدا كبريا حىت انتهاء نشاط اموعة يف ديـسمرب                 

، حققت اموعة هدفها 2002ففي عام . ، إال أا حققت تقدما هاما خالل فترة عملها2003
مي للدين املعادة هيكلتـه     وحبلول اية العام، بلغ اإلمجايل التراك     . من حيث إعادة هيكلة الديون    

 مليار دوالر، وهو جممـوع      18.9بواسطة اموعة والبالغ مرحلة التوقيع على مذكرة التفاهم         
وجنحت اموعة يف   ). 9، ص   2003صندوق النقد الدويل،    ( شركة   86الديون املستحقة على    

 مليار  26.9 حالة بقيمة    102 مليار دوالر من أصل      20.5 حالة دين بقيمة     96إعادة هيكلة   
  ).1، ص Wijaksana ،2003( يف املائة من القيمة اإلمجالية 80دوالر، أي حوايل 

  
 يف املائة من أسهم بنـك       51، حصل احتاد سوراك من الوكالة على نسبة         2003ويف ديسمرب   

وجرى بيع مصرف ليبو بعد فترة      ). 14، ص   2003بنك إندونيسيا الدويل،    (إندونيسيا الدويل   
، وهي العملية اليت أرجأت يف مرحلة 2004كمال بيع أغلبية أسهمه يف أوائل عام   قصرية من است  

ومت تأسيس شركة يب يت بريوسـاهان بينغيلـوال إلدارة          . سابقة بسبب اخنفاض العروض املقدمة    
  .األصول دف بيع اجلزء املتبقي من القروض غري العاملة واألسهم

  
 على القطاع املصريف يف إندونيسيا حيث متلك معظم واليوم تظل املصارف هي املؤسسات املهيمنة

ومن ناحيـة   . الشركات مصارف خاصة تلعب دورا هاما يف منو وتعايف قطاع الشركات بالبلد           
أخرى، ودف تعزيز القطاع املصريف، اختذ مصرف إندونيسيا جمموعة من اإلجراءات املـشجعة             

صرفية لتتماشى مع املعايري الدولية واسـتحداث       على صعيد مراقبة املخاطر واالرتقاء بالقواعد امل      
ومن املنتظر أن تساعد التغيريات اإلدارية األخرية اليت أجريـت          . قواعد جديدة لتصنيف األصول   

على البنوك احلكومية الرئيسية، واليت ظلت متثل أهم مواضع الضعف يف القطاع املصريف، علـى               
  .حتسني نظم احلوكمة واإلدارة السليمة
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  لتقدم احملرز واآلفاق املستقبليةا. 2-3
  

لقد كان من بني النتائج اليت أدت إليها جهود إعادة هيكلة القطاع املصريف يف إندونيسيا خفض                
 1999 مصرفا يف اية عام      164فقد تراجع هذا العدد من      . عدد املصارف العاملة ضمن النظام    

تج هذا التراجع عن تعليق نشاط      وقد ن ). 2اجلدول رقم    (2004 مصرفا يف اية عام      133إىل  
). 68-67، ص   1999مصرف إندونيـسيا،    ( مصرفا خاصا وإغالق مصرفني مشتركني       38

مـصرفني  (كما نتج عن اندماج أربعة مصارف حكومية ومصرفني خاصني ومصرفني جتـاريني             
، استمر االخنفـاض يف     2000ويف عام   . وتأسيس مصرفني حكوميني جديدين   ) مشتركني سابقا 

صارف التجارية مع اندماج تسعة مصارف مت االستيالء عليها مع مـصرف دانـامون،              عدد امل 
، 2000مصرف إندونيسيا، (وإغالق ثالثة مصـارف خاصة حملية، واندماج مصرفني مشتركني 

 مصرفا  138 إىل   141، تراجع عدد املصارف من      2003-2002وخالل الفترة   ). 102ص  
ويف فترة  . رفني خاصني وتأسيس مصرف أجنيب واحد     نتيجة إلغالق ثالثة مصارف واندماج مص     

، مت إغالق مصرفني وتصفية مصرف واحد ذاتيا وإدماج ثالثة 2004الحقة، وحتديدا خالل عام 
  . مصرفا133مصارف ليصل العدد إىل 

  
  2اجلدول رقم 

  عــدد املصـــارف
)1998-2004(  

  
  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  
  133  138  141  145  151  164  208  املصارف التجارية
  5  5  5  5  5  5  7  املصارف احلكومية

  26  26  26  26  26  27  27  مصارف التنمية اإلقليمية
  72  72  77  80  81  92  130  املصارف اخلاصة

  31  31  34  34  39  40  44  املصارف املشتركة واألجنبية
  .http://www.bi.go.id: موقع مصرف إندونيسيا على شبكة اإلنترنت وعنوانه: املصدر

  
. أبدى القطاع املصريف بوادر حتسن بعد عملية إعادة هيكلة املصارف اليت أعقبت نشوب األزمات

، حتققت العديد من اإلجنازات على صعيد حتسني القـروض غـري            1999-1998ففي الفترة   
وخـالل األعـوام    . العاملة ورفع معدل كفاية رأس املال وتعزيز الوظيفة التوسطية للمـصارف          

األخرية، مت حتقيق املزيد من التقدم على صعيد القروض غري العاملة حيث اخنفضت نـسبتها إىل                
 قبل أن ترتفع 2002 يف املائة يف عام 2.1 إىل 2000 يف املائة يف عام 5.8إمجايل القروض من   
إىل  احتياطي خسارة القروضكما ارتفعت نسبة . 2004 يف املائة يف عام 2.8بدرجة طفيفة إىل 

اجلدول  (2000 يف املائة يف عام 43.4 إىل 2000 يف املائة يف عام 36.1ألصول املنتهكة من ا
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-1999ومن ناحية أخرى، سجل معدل كفاية رأس املال نسبة موجبة خالل الفترة             ). 3رقم  
وشهدت نسبة القروض إىل الودائع ارتفاعا      . 2004 يف املائة يف عام      23.8 ليصل إىل    2000

 1998 يف املائة يف عام      72.4 بعد أن اخنفضت من      2003 يف املائة يف عام      43.2منتظما بلغ   
، تراجع دور املـصارف     2004ويف عام   ). 3اجلدول رقم    (1999 يف املائة يف عام      26.2إىل  

  .كوسيط مايل
  

  3اجلدول رقم 
  املؤشرات املصرفية الرئيسية

  )نسب مئوية(
  

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  
  40.1  43.2  38.4  33.0  33.2  26.2  72.4  لقروض إىل الودائعنسبة ا

-  معدل كفاية رأس املال
15.7  -8.1  12.5  20.5  23.0  19.3  23.8  

إمجايل القروض غري العاملة 
  8.2  8.2  8.1  12.1  18.8  32.8  48.6  )كنسبة من إمجايل القروض(

صايف القروض غري العاملة 
  2.8  3.0  2.1  3.6  5.8  7.3  34.7  )كنسبة من إمجايل القروض(

نسبة احتياطي خسارة القروض 
  42.9  43.4  35.9  35.5  36.1      إىل األصول املنتهكة

، وتقرير االستقرار املـايل     http://www.bi.go.id: موقع مصرف إندونيسيا على شبكة اإلنترنت وعنوانه      : املصدر
  .العاملي

  .2004يونيو : مالحظة
  

 احلكومية دورا رئيسيا يف رفع كفاءة املنشآت احلكومية         ومن ناحية أخرى، لعب جتريد املصارف     
من هنا، فهو ميثل مكونا أساسيا من مكونات برنامج اخلصخصة          . وتعريضها للمزيد من املنافسة   

 71وقد استكملت عملية جتريد نسبة . احلكومي الذي يهدف إىل خفض التركيز يف القطاع املايل
 يف 20شركة يب يت بريوساهان بينغيلوال من نسبة  جتردت يف املائة من أسهم مصرف برماتا عندما

 يف املائة من أسـهم هـذا        51 بعد تسلم عوائد بيع نسبة       2004املائة من أسهمها يف ديسمرب      
). موقع شركة يب يت بريوساهان بينغيلوال على شبكة اإلنترنـت         (املصرف من مصرف إندونيسيا     

االستيالء عليها خالل األزمة إىل امللكية اخلاصـة        وكنتيجة لذلك، أعيدت كافة املصارف اليت مت        
كما جتردت احلكومة من جزء من أسهمها املتبقيـة يف   ). 2، ص   2005dصندوق النقد الدويل،    (

  . مما خفض من حصتها فيهما2004مصريفْ دانامون ونياغا يف أواخر عام 
  

 سالمة وقوة الـصناعة     ، مت وضع النظام املصريف اإلندونيسي دف تعزيز       2004ويف أوائل عام    
وكجزء من النظام، من املنتظر أن يضع مصرف إندونيسيا برناجما لزيادة رمسلة            . املصرفية الوطنية 
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لذلك، فقد مت االهتمام بدرجة أكرب بضمان أن تؤدي االندماجات ضمن    . املصرف ودعم القطاع  
 املزيد من التقـدم مـع       ومن املنتظر حتقيق  . القطاع إىل قيام مصارف أكثر سالمة وقوة فيما بعد        

وستعد عمليةُ الترسيخ املصارف يف . مواصلة مصرف إندونيسيا تطبيق استراتيجيات يف هذا االجتاه
اية املطاف للتصدي للتحديات اليت ينطوي عليها القرن اجلديد وهو األمر الذي يتطلب التقيـد       

  .باملعايري الدولية كما تضعها أهم املؤسسات املالية الدولية
  
  مــــــاليزيا. 3
  
  مبادرات اإلصالح املصريف يف أعقاب األزمة. 3-1
  

على الرغم من اخنفاض حجم العجز الذي كان يعانيه النظام املصريف من العملة األجنبية يف عـام     
، فقد دفع التراكم الضخم لالئتمانات احمللية املعلقة ضمن النظام وارتباطه الوثيق بقطاع             1997

كما ازداد حجم القروض غري العاملة بدرجة كبرية        .  املايل إىل هاوية األزمات    العقارات بالقطاع 
 مـن خـالل   1998وعقب األزمة، بدأ انطالق مبادرات اإلصالح يف عام  . خالل نفس الفترة  

وباإلضافة . إنشاء ثالث مؤسسات هي داناهارتا، ودانامودال، وجلنة إعادة هيكلة ديون الشركات
ية إىل تصفية الديون الرديئة وإعادة الرمسلة، وضع مصرف نيغارا ماليزيـا،            إىل تلك الربامج الرام   

وهو املصرف املركزي، برناجما طموحا لتمويل الشركات واملصارف دف خفض عدد املصارف     
 يوليـو   29وأدى برنامج دمج املصارف الذي أعلنه املصرف يف         . ومن مث زيادة قدرا التنافسية    

وبدأت اجلولة األوىل   .  املالية القائمة ضمن عشر جمموعات مصرفية       إىل جتميع املؤسسات   1999
 عندما فرض املصرف عليها شرط رمسلـة مبقـدار          2000من جوالت جتميع املصارف يف عام       

  . مليون دوالر526
  

 لشراء القروض غري العاملة من املؤسسات املـصرفية  1998تأسست مؤسسة داناهارتا يف يونيو     
 من املؤسسات املالية اليت تسعى إىل احلصول على دعم إعادة الرمسلة مـن              وطُلب. وزيادة قيمتها 

داناهارتا أن تبيع قروضها غري العاملة اليت تزيد على عشرة يف املائة من إمجايل قروضها كـشرط                 
 يف املائـة مـن كافـة    40، متلكت داناهارتا نسبة حوايل     1999وحبلول منتصف عام    . مسبق

  .لقطاع املصريفالقروض غري العاملة ضمن ا
  

وتعود معظم القروض غري العاملة لشركات تعمل يف قطاعات التشييد وتطوير العقارات ومتويـل      
 يف  16.9 يف املائة، وشراء األسهم نسبة       29.9األسهم حبيث بلغت حصة قطاع العقارات نسبة        
 13.1يلية نسبة  يف املائة، والصناعات التحو15املائة، وخدمات التمويل والتأمني واألعمال نسبة 

 يف املائة من تلك القروض يف شكل 67.1وكانت نسبة حوايل ). Aslam, 2004, p. 88(يف املائة 
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 11.7 يف املائة تزيد مدة استحقاقها على العام ونسبة          21.2قروض معادة هيكلتها، منها نسبة      
، ) يف املائة  59نسبة  (اصة  وتمثَّلَ أهم املقترضني يف الشركات احملدودة اخل      . يف املائة ألقل من عام    
 7نسبة  (، واملقيمني   ) يف املائة  19نسبة  (، وغري املقيمني    ) يف املائة  15نسبة  (والشركات املسجلة   

 يف املائة، وحصة    47أما فيما خيص الضمان، فقد بلغت حصة العقارات نسبة حوايل           ). يف املائة 
  .ائة يف امل37 يف املائة، وحصة احملافظ غري املؤمنة 20األسهم 

  
 يف املـائة من إمجـايل حمفظـة القروض غري العـاملة         5وبلغت األمـوال املسترجعة حوالـي     

)Aslam, 2004, p. 88-89 .( ا منوقد واجهت داناهارتا صعوبات يف بيع اجلزء اآلخر من حياز
ويف بعـض احلـاالت، كانـت     .  يف املائة نظرا الخنفاض العروض املقدمة      95العقارات ونسبته   

عقارات مملوكة ملقترضني غري متعاونني مما صعب من عملية البيع على اعتبار أن داناهارتا مل تكن ال
أما الطريقة الثالثة اليت اتبعتها داناهارتا جلمع األموال، فقـد          . متلك السيطرة املادية على العقارات    

 سندا مضمونا   15 وقد أصدرت داناهارتا  . متثلت يف إصدار السندات مقابل القروض غري العاملة       
وكانـت تـواريخ    . 2000 مـارس    31 و 1998 نوفمرب   20حكوميا خالل الفترة ما بني      

 بالنـسبة  2005 بالنسبة لعشرة سـندات، و 2004 بالنسبة لسندين، و2003االستحقاق يف   
ومبا أن سندات داناهارتا، واليت يعتقد أن معظمها يقع يف حيازة صندوق ادخـار   . لثالثة سندات 

 واملصارف، هي سندات خالية من الكوبونات، فليس من الضروري أن تؤدى دفعـات              العاملني
  .الفائدة للمؤسسات املالية اليت متلكها

  
، بلغت قيمة القروض أو األصول اليت متت إعادة هيكلتها أو التخلص منها             2000ويف اية عام    

 تضمنت القـروض الـيت   ويف هذا السياق،.  يف املائة 74 مليارات دوالر أي بنسبة      10أقل من   
امتلكتها أو أدارا داناهارتا ضمن عملية التصفية عدة عمليات للتسوية مثـل إعـادة هيكلـة                
القروض، والتسوية واإلدارة اخلاصة للقروض القابلة لالستمرار، وبيع الـضمانات واألعمـال،            

  . القابلة لالستمرارووضع اليد، والتصفية واإلدارة اخلاصة من خالل املزايدة بالنسبة للقروض غري
  

 دف إعادة رمسلة املؤسسات منخفضة الرمسلة اليت        1998تأسست مؤسسة دانامودال يف عام      
 مليار دوالر   1.6وقدمت املؤسسة ما جمموعه     .  يف املائة  9يقل معدل كفاية رأس ماهلا عن نسبة        

وحبلول ديسمرب . رإىل عشر مؤسسات مصرفية مبا رفع من نسبة كفاية رأس ماهلا املرجحة باملخاط 
مخسة مصارف جتارية   (، كان الدعم املايل الذي قدمته املؤسسة إىل عشر مؤسسات مالية            2001

 يف املائة من قروض رأمسالية قابلـة        7.5يف شكل نسبة    ) ومصريفْ قبول وثالث شركات متويلية    
   ).Aslam, 2004, p. 90(للتحويل ومتأخرة الرتبة مت تقنينها من خالل اتفاقيات مشروطة 
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ومن ناحية أخرى، بلغت قيمة الطلبات اليت تلقتها ووافقت عليها جلنةُ إعـادة هيكلـة ديـون                 
) مبا فيها تلك املشمولة بدعم من مؤسسة داناهارتـا        ( طلبا   42 مليار دوالر منها     10الشركات  

ـ )  يف املائة من الديون املقبولة مـن اللجنـة  70أي نسبة حوايل    ( مليار دوالر    7.2بقيمة   ت مت
 يف املائة من جممـوع الديـون      20 طلبا أي نسبة حوايل    21تسويتها بينما مت سحب أو رفض       

 حالة ختص 20 حالة، منها 33، سوت اللجنة وضع 2001وحبلول اية عام ). 4اجلدول رقم (
شركات قابضة استثمارية، وسبع حاالت يف قطاعي العقارات والتشييد، ومخس حاالت يف املالية             

وسوت اللجنة وضـع  ). Aslam, 2004, p. 86(وحالة واحدة يف الصناعات التحويلية واخلدمات 
وخـالل األعـوام   ). 110، ص 2001مصرف نيغارا ماليزيا،  (2001 حالة خالل عام     11

 48، جنحت اللجنة يف تسوية وضع       2002 أغسطس   15األربعة لعمل اللجنة، واليت انتهت يف       
  ).115، ص 2002مصرف نيغارا ماليزيا، (حالة 

  
  4اجلدول رقم 

  تقدم عمل جلنة إعادة هيكلة ديون الشركات
  )اية الفترة، تراكمي(

  
  1998  1999  2000  2001  2002  

  87  75  75  66  36  الطلبات املستلمة
  28  21  21  15  -  املرفوضة/احلاالت املسحوبة

  11  9  9  8  -  احلاالت احملولة إىل مؤسسة داناهارتا
  48  44  33  15  2  متت تسويتهاإمجايل احلاالت اليت 

  0  1  12  28  34  احلاالت املعلقة
، والتقرير السنوي  http://www.bnm.gov.my:موقع مصرف نيغارا ماليزيا على شبكة اإلنترنت وعنوانه: املصدر

 2002 و2001للمصرف لعامي.  
  .، متت تسوية حالتني مبساعدة مؤسسة داناهارتا1999يف عام : مالحظة

  
، اتخذت عدة مبادرات هامة لتعزيز سالمة النظام املايل يف ماليزيا إىل جانب             2001 وحبلول عام 

إقامة مؤسسيت داناهارتا ودانامودال وتشكيل جلنة إعادة هيكلة ديون الشركات واستكمال برنامج 
فقد طلب مصرف نيغارا ماليزيا من املصارف تأسيس أنظمة داخلية إلدارة املخاطر مبا             . االندماج

كما أسهمت اخلطوة اليت اختذها املصرف باجتاه تعزيـز الرقابـة       . ذلك املعامالت عرب احلدود   يف  
فقـد مكَّـن    . املوحدة واملرتكزة على املخاطر يف اجلهود الرامية إىل تعزيز سالمة النظام املـايل            

اإلشراف على أساس املخاطر املصرف من تركيز موارده يف اجلوانب األكثر ضعفا للمؤسـسات              
وكان اهلدف من تلك التجديدات املالية أن   . ومن معاجلة مكامن اخلطر ضمن القطاع املايل ككل       

تلعب دورا هاما مع اكتمال برنامج االندماج وحتول اموعات املصرفية اجلديدة إىل كيانـات             
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صـندوق النقـد الـدويل،      (أكرب حجما وأكثر تعقيـدا واشتراكها يف نشاطـات أكثر تنوعا          
  ).80 ، ص2001

  
، مت وضع اخلطة الرئيسية للقطاع املصريف دف املساعدة على تطوير القطاع            2001ويف مارس   

وتنقـسم  .  توصية يف إطار برنامج للتغيري     119املايل خالل فترة عشر سنوات من خالل تنفيذ         
ع  وهي ترتئي زيادة القدرة التنافسية للقطا      2004اخلطة إىل ثالث مراحل انتهت أوالها يف عام         

ودف تلك اجلهود عموما إىل خلق قطاع مايل، مبا فيه املصارف، يتمتع باملزيد من املرونة               . املايل
  .والتنافسية

  
  التقدم احملرز واآلفاق املستقبلية. 3-2
  

شجعت اخلطوات املتخذة إلعادة تأهيل القطاع املصريف خالل فترة ما بعد األزمة املصارف على              
 إىل  1996 مصرفا يف عام     89خنفض عدد املصارف اإليداعية من      وكنتيجة لذلك، ا  . االندماج
 39، بلغ عدد املؤسسات املالية اإليداعيـة        2004ويف اية عام    . 1998 مصرفا يف عام     80

). 5اجلدول رقـم    ( مصارف قبول    10 شركات متويلية و   6 مصرفا جتاريا و   23مؤسسة، منها   
التجارية وشركات التمويل اخنفاضا حادا، مل      ، فبينما شهد عدد املصارف      1996وباملقارنة بعام   

  .يشهد عدد مصارف القبول تراجعا يذكر خالل الفترة ذاا
  

  5اجلدول رقم 
  عدد املصارف اإليداعية

)1996-2004(  
  

  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  
  23  23  24  25  31  33  35  35  37  املصارف التجارية
  6  11  11  12  20  23  33  39  40  شركات التمويل
  10  10  10  10  12  12  12  12  12  مصارف القبول

  39  44  45  47  62  68  80  86  89  اموع
  . http://www.bnm.gov.my:موقع مصرف نيغارا ماليزيا على شبكة اإلنترنت وعنوانه: املصدر

  .باستثناء املصارف اإلسالمية: مالحظة
  

الح، شهدت السالمة املصرفية يف ماليزيا حتسنا ملحوظا        وباملقارنة بالسنوات األوىل لربنامج اإلص    
واستفادت ماليزيا من إطارها القانوين واملؤسسي الناضج . كما تشري إليه املؤشرات األولية للقطاع

لتحرز تقدما كبريا مقاسا بنسبة القروض غري العاملة إىل إمجايل القروض ومعدالت كفايـة رأس               
 2000 يف املائة يف عام      12.5 املال ضمن النظام املصريف من       وارتفعت نسبة كفاية رأس   . املال
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، بلغت تلك   2004 و 2003ويف عامي   ). 6اجلدول رقم    (2002 يف املائة يف عام      13.2إىل  
  . يف املائة على التوايل14.3 و13.8النسبة 

  
  6اجلدول رقم 

  نســب رأس املـــال
  )2004-1997نسب مئوية، الفترة (

  
  ال املرجحة باملخاطرنسبة كفاية رأس امل

  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  
  14.3  13.8  13.2  13.0  12.5  12.5  11.8  10.5  النظام املصريف

  14.3  14.0  13.2  12.8  12.3  12.8  11.7  10.3  املصارف التجارية
  10.5  11.6  12.0  12.1  11.5  10.8  11.1  10.3  شركات التمويل
  22.9  19.2  19.0  19.6  17.1  14.5  15.2  13.3  مصارف القبول

  نسبة كفاية رأس املال
  11.3  11.1  11.1  11.1  10.7  10.1  8.7  9.1  النظام املصريف

  11.3  11.3  11.2  11.0  10.8  10.6  8.9  9.0  املصارف التجارية
  7.5  8.9  9.1  9.8  8.8  7.3  7.2  8.5  شركات التمويل
  20.4  17.2  16.8  16.3  14.6  12.1  11.3  11.4  مصارف القبول

  .http://www.bnm.gov.my: موقع مصرف نيغارا ماليزيا على شبكة اإلنترنت وعنوانه: املصدر
  

 يف 11.1 إىل 1998 يف املائة يف عام  8.7ارتفعت نسبة كفاية رأس املال يف النظام املصريف من          
لفتـرة  وخـالل ا  ). 6اجلدول رقـم    (، إال أا مل تتغري منذ ذلك التاريخ         2001املائة يف عام    
، فاقت نسبتا كفاية رأس املال املرجحة باملخاطر وكفاية رأس املال املـستوى             1997-2004

وتؤكد الزيادات األخرى اليت شهدا هاتان النسبتان خالل        . 2 يف املائة  8الدويل املوحد ومقداره    
 مـن    على التزام املصارف بالعمل على زيادة قدرا التنافسية مبا ميكنها          2004-2003الفترة  

، تراجعت نسبة كفاية رأس     2004إال أنه يف عام     . التصدي لتحديات القرن احلادي والعشرين    
ويف املقابل، ظلت نسبة    ). 6اجلدول رقم   ( يف املائة    8املال لدى املؤسسات التمويلية إىل أقل من        

كفاية رأس املال املرجحة باملخاطر لدى تلك املؤسسات أعلى مـن املـستوى املـذكور، وإن                
  . يف املائة10.5 يف املائة خالل العام نفسه لتصل إىل 1.1اجعت بنسبة تر
  

ومن ناحية أخرى، بلغت نسبة القروض إىل الودائع أعلى مستوياا لدى شركات التمويل بواقع              
 يف  81.2ويف املقابل، بلغت تلك النـسبة       ). 7اجلدول رقم    (2004 يف املائة يف عام      123.9

ويالحظ من اجلدول رقم .  يف املائة لدى مصارف القبول33رية ونسبة املائة لدى املصارف التجا

                                                           
  . شرط اتفاق بازل األول2
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 2004-2001 أن شركات التمويل عادت بدرجة كبرية إىل لعب دور الوسيط خالل الفترة 7
  .يف حني تراجع هذا الدور لدى املصارف التجارية ومصارف القبول خالل نفس الفترة

  
  7اجلدول رقم 

  نسبة القروض إىل الودائع
  )2004-1997 مئوية، نسب(

  
  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  81.2  82.1  87.0  88.1  83.6  83.8  92.9  91.9  املصارف التجارية
.109  90.6  82.5  87.8  95.5  شركات التمويل

2  
111.
5  

116.
2  

123.
9  

  33.0  37.6  51.3  57.6  70.1  72.9  84.3  87.4  مصارف القبول
  .http://www.bnm.gov.my: ا ماليزيا على شبكة اإلنترنت وعنوانهموقع مصرف نيغار: املصدر

  
 أن نسبة القروض غري العاملة إىل إمجايل القروض ضمن النظـام            8كما يالحظ من اجلدول رقم      
 يف حني ارتفعت نسبة إمجـايل اإلحتيـاطي إىل      2004-2001املصريف تراجعت خالل الفترة     

ويشري ذلك إىل مدى التقدم السريع الذي       . نفس الفترة القروض غري العاملة بدرجة كبرية خالل       
  .حتقق على صعيد ختليص النظام من القروض غري العاملة خالل األعوام األخرية

  
  8اجلدول رقم 

  القروض غري العاملة كنسبة من إمجايل القروض
  *وإمجايل االحتياطي كنسبة من القروض غري العاملة

)1996-2004(  
  

  نسبة من إمجايل القروضالقروض غري العاملة ك
  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  5.9  6.8  7.5  8.1  6.3  6.4  8.1  4.1  3.7  النظام املصريف
  5.5  6.4  6.9  7.4  5.4  5.5  6.7  3.2  3.6  املصارف التجارية
.11  6.5  4.7  شركات التمويل

7  8.6  8.5  8.5  7.6  7.2  7.7  

.10  3.5  1.7  مصارف القبول
8  

12.
3  

11.
7  

21.
7  

20.
9  

17.
9  

16.
8  

  إمجايل االحتياطي كنسبة من القروض غري العاملة

.96  النظام املصريف
6  

151.
4  

148.
8  

206.
1  

199.
2  

188.
7  

214.
3  

213.
1  

224.
4  

.98.254.163.199.206.191.230.211.233  املصارف التجارية
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4  7  1  6  5  2  6  0  8  
.88  شركات التمويل

2  
132.
8  

125.
0  

236.
5  

186.
2  

181.
6  

180.
0  

221.
0  

171.
1  

.156  مصارف القبول
9  

226.
7  

139.
6  

163.
5  

182.
3  

187.
7  

170.
1  

207.
4  

223.
6  

  .http://www.bnm.gov.my: موقع مصرف نيغارا ماليزيا على شبكة اإلنترنت وعنوانه: املصدر
  .2004-1998ترتكز النسب املذكورة يف اجلدول على تصنيف نصف سنوي للفترة * 
  

، بلغت نسبة إمجايل االحتياطي إىل القروض غـري         2004 أنه يف عام     8ن اجلدول رقم    يالحظ م 
كما يالحظ أيـضا أن حجـم املخصـصات         . العاملة أعلى مستوياا لدى املصارف التجارية     

  .2004-2003االحتياطية ارتفع بدرجة كبرية خالل الفترة 
  

 باألعوام السابقة واسـتمرارها يف       باملقارنة 2004وعلى الرغم من حتسن أداء املصارف يف عام         
وكنتيجة لذلك، ومبا أن    . االلتزام بإجراء اإلصالحات، إال أن التعايف بصورة كاملة مل يتحقق بعد          

تلك املصارف ستواجه منافسة دولية، فإن عليها التأكد من التنفيذ الكامل لإلجراءات املتعلقة ببناء 
ومن شـأن ذلـك   . خلطة الرئيسية للقطاع املصريفالقدرات كما تنص عليها املرحلة األوىل من ا      

  .تعزيز قدرة تلك املصارف على النهوض بالنمو االقتصادي من خالل عملياا
  
  تركيـــــا. 4
  
  إعادة هيكلة القطاع املصريف. 4-1
  

أدت السياسات التحررية للقطاع املصريف اليت اختذا احلكومة التركية خالل عقد الثمانينات من             
 مصرفا يف عام 31يف تركيا من ) مصارف القبول(ملاضي إىل تزايد عدد املصارف التجارية القرن ا
وعلى الرغم من تلك اإلجنازات، فقد  ). 9اجلدول رقم    (1990 مصرفا يف عام     54 إىل   1980

        كنتيجة ألزمة العملة والسيولة     2001 و 1994كشفت األزمتان املاليتان اللتان وقعتا يف عامي 
ووضعت وكالة التنظيم واإلشراف املصريف، اليت      . ة القطاع املصريف يف هذا البلد     عن مدى هشاش  
  2001دف رفع كفاءة املراقبة واإلشراف على املصارف، يف مـايو            1999تأسست يف عام    

وتتمثـل  . برناجما إلعادة هيكلة القطاع املصريف يهدف إىل معاجلة مواضع الضعف يف القطـاع            
امج يف إعادة رمسلة القطاع املصريف، وتصفية القـروض غـري العاملـة،             املكونات الرئيسية للربن  

كما اسـتهدف   . وتقليص عجز املصارف من النقد األجنيب وتشجيعها على االندماج فيما بينها          
لذلك، ومع بداية . الربنامج كذلك حتسني اإلطار التنظيمي والرقايب للقطاع وزيادة قدرته التنافسية

دد املصارف يف االخنفاض يف أعقاب األزمة حبيث تراجـع إمجـايل عـدد              تنفيذ الربنامج، بدأ ع   
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اجلدول  (2004 مصرفا يف عام     35 إىل   2001 مصرفا يف عام     46املصـارف التجـارية من    
  ).9رقم 

  
ويهدف برنامج إعادة هيكلة القطاع املصريف إىل إعادة هيكلة املصارف احلكومية من النـاحيتني              

وقد تدهورت األحوال املالية للمـصارف      . خصخصتها يف اية املطاف   املالية والتشغيلية دف    
 بسبب تزايد اخلسائر الضريبية واليت أصبحت مصدرا رئيسيا         2001احلكومية قبل األزمة يف عام      

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل إىل نسبة 8.5من مصادر العجز يف امليزانية إذ ارتفعت من نسبة   
ويف اية العام الثاين، بلغت خسائر املـصارف        . 2000 و 1999الل عامي    يف املائة خ   11.5

منظمـة  ( يف املائة من امليزانيـة       50 مليار دوالر أو نسبة      21احلكومية بسبب اإلقراض املدعوم     
ومت مبوجب قرار جملس الوزراء بتاريخ      ). 7، ص   2001التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،      

 القرارات املتعلقة باخلسائر الضريبية املعلقة للمصارف احلكومية حىت اية  إلغاء2001 أبريل 30
وعلى العموم، أسهم طرح رأس املال وزيادة . شهر يونيو من خالل طرح املبالغ النقدية والسندات

  .سندات اخلزانة اخلالية من املخاطر يف تعزيز هيكل رأس املال وكفايته
  

  9اجلدول رقم 
  ف التجاريةإمجايل عدد املصار

  
  1980  1990  1997  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  35  36  40  46  61  62  59  54  31  إمجايل املصارف التجارية
  3  3  3  3  4  4  4  7  8  املصارف احلكومية

  18  18  20  22  28  31  38  25  19  املصارف اخلاصة
املصارف اخلاضعة 

إلشراف صندوق تأمني 
  الودائع االدخارية

-  -    8  11  6  2  2  1  

  13  13  15  15  18  19  17  22  4  املصارف األجنبية
  .2005 و2003 و2000احتاد املصارف التركية، األعوام : املصدر

  
وهي زراعـات وخلـق     (ومن حيث إعادة اهليكلة التشغيلية، أحيلت إدارة املصارف احلكومية          

غيـت رخـصة    وأل. إىل جملس إدارة جديد خمول بإعادة هيكلتها وإعدادها للخصخصة        ) وأمالك
 وانتقلت ملكيـة    2001 يوليو   9مزاولة النشاط اخلاصة بأحد تلك املصارف، وهو أمالك، يف          

، اخنفض عدد فـروع     2003ويف عام   . أصوله والتزاماته إىل مصرف حكومي آخر هو زراعات       
احتاد ( عامال   37994 فرعا كما اخنفض عدد العاملني فيها إىل         1971املصارف احلكومية إىل    

  ).1، ص 2003لتركية، املصارف ا
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 مصرفا حبلول 21، استوىل صندوق تأمني الودائع االدخارية على 2004-1997وخالل الفترة 
ومتت تصفية تلك املصارف على وجه السرعة سواء من خالل          ). 10اجلدول رقم    (2003عام  

 الصندوق  ، مل يبق حتت إشراف    2004وحبلول اية عام    . االندماج أو البيع أو التصفية املباشرة     
  .2003سوى مصرف واحد، هو إعمار، والذي مت االستيالء عليه يف عام 

  
ويف عـام  .  مـصرفا  11، بلغ عدد املصارف اليت استوىل عليها الصندوق         2000ويف اية عام    

، استوىل الصندوق على مثانية مصارف أخرى، بينما اندجمت مخسة مصارف مع مصرف             2001
. 2002ع مصرفني آخرين، مها دمري بنك وسيتا بنك، يف عام          آخر، هو سومر بنك، الذي بيع م      

 أيضا، اندمج مصرفان آخران، مها إنتر بنك وإس بنك، مع مصرف ثالث هو إيت 2001ويف عام 
بنك الذي اندمج، إىل جانب أربعة مصارف أخرى، مع مصرف آخر هو باينـدير حتـت إدارة               

ملصارف اخلاضعة إلدارة الصندوق إىل     ، تراجع عدد ا   2004ويف عام   . 2002الصندوق يف عام    
مصرف واحد بعد أن حتولت ملكية أحد املصارف وهو باموق بنك، إىل مصرف حكومي، وهو               

  .خلق، وهو خارج نطاق عمل الصندوق
  

  10اجلدول رقم 
  عملية تصفية املصارف اخلاضعة إلشراف

  صندوق تأمني الودائع االدخارية
  

  اموع  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  عـدد املصارف
  21  0  1  1  8  3  6  1  1  اليت مت االستيالء عليها

  13  1    5  7  -  -  -  -  املندجمة
  5  0    2  3  -  -  -  -  املباعة

  2  0  1  1  -  -  -  -  -  اخلاضعة لعملية التصفية
  1  1  2  2  9  11  8  2  1  اخلاضعة إلشراف الصندوق

  .2005، وصندوق تأمني الودائع االدخارية، 2005وكالة التنظيم واإلشراف املصريف، : املصدر
  

، ازدادت خسائر املصارف اخلاضعة     2001ومع بدء العمل بنظام سعر الصرف العائم يف فرباير          
فقد بلغ إمجـايل    . إلدارة الصندوق من العمالت األجنبية بدرجة كبرية بسبب ارتفاع عجوزاا         

 مايو  14 مليار دوالر حبلول     43.6رصيد الدين العام للمصارف احلكومية ومصارف الصندوق        
 مليار دوالر منها دفعتها اخلزانة بسندات حكومية لسد اخلسائر الضريبية للمصارف 19، 2001

أما املبلـغ   .  مليار دوالر كانت عبارة عن طروحات رأمسالية نقدية وغري نقدية          2.3احلكومية، و 
ندوق حيث حتملت اخلزانة ما جمموعه       مليار دوالر، فقد مت حتويله إىل الص       21.7املتبقي ومقداره   

وكالـة  ( مليـار دوالر     4.7 مليار دوالر بينما حتمل القطاع اخلاص اجلزء املتبقي ومقداره           17
  ).2003التنظيم واإلشراف املصريف، 
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ومن . مولت مصارف الصندوق جزءا هاما من أصوهلا من خالل أموال ذات آجال شديدة القصر

ية، أُخضعت تلك املصارف لعملية إعادة هيكلة شاملة حبيـث متـت     أجل اإلسراع بعملية التصف   
ومتت رمسلة تلك املصارف بصورة مباشرة من قبل احلكومة ضمن عملية إعادة            . تصفية التزاماا 

وبينما يسدد الصندوق فائدة عن السندات احلكومية املضمونة    . 2000اهليكلة اليت بدأت يف عام      
تزامات مصارفه، ما بني عملة أجنبية وودائع وإعادة شراء، إىل املصرف من قبل اخلزانة، مت حتويل ال

املركزي للجمهورية التركية ومصرفني حكوميني، مها خلق وزراعات، ومصارف خاصة مقابـل        
لذلك، فإنه على الرغم مـن أن       . سندات حكومية يستحق قسط أصلها وفائدا باسم الصندوق       

 مليار دوالر،   17.3منوحة من اخلزانة إىل الصندوق يساوي       املبلغ األصلي للسندات احلكومية امل    
 يوليـو   31وعلى الرغم من إعادة الدفع، إال أن الدين املستحق على الصندوق للخزانة كما يف               

  . مليار دوالر28.2 ارتفع إىل 2003
  

ومت حتويل الذمم املدينة حتت إشراف مصارف الصندوق إىل إدارة التحصيل بالصندوق لـضمان              
وخصصت أقساط التأمني اليت حصلها الصندوق من املـصارف         . اءة يف متابعتها وحتصيلها   الكف

وبذلك أصبح  . اخلاصة، واليت متثل جزءا هاما من إيراداته، إىل متويل عملية تصفية تلك املصارف            
واستكمل الصندوق أول . الصندوق، فعليا، وكالة عامة إلدارة أصول املصارف اليت استوىل عليها     

، 2003 مليون دوالر حبلول اية يونيو       250 من مراحل بيع القروض بقيمة إمسية بلغت         مرحلة
صندوق  (2007وهو يعتزم االنتهاء من استرجاع قيمة اجلزء األكرب من األصول قبل اية عام              

 مليار  6.2ويقدر الصندوق أنه سيتمكن من استعادة حوايل        . 3)13، ص   2005eالنقد الدويل،   
أبدت مصارف الصندوق بوادر حتسن ضمن إطار برنامج إعادة اهليكلـة املـصرفية             وقد  . دوالر

 51.1 حيث سجل معدل كفاية رأس ماهلا قيمة موجبة بواقع 2003خالل الربع األول من عام 
  .يف املائة

  
ومن ناحية أخرى، استهدف برنامج إعادة هيكلة القطاع املصريف تعزيز اهليكل املايل للمصارف             

 تقدمي الدعم الرأمسايل لتلك املصارف ضمن إطار هذا الربنامج مبوجب برنامج مستقل ومت. اخلاصة
بعنوان برنامج تعزيز رأس املال حبيث اتخذت عدة خطوات هامة باجتاه تعزيز القاعدة الرأمساليـة               

  .للمصارف اخلاصة انطالقا من مواردها الذاتية
  

 وضع ما يعرف مبقاربة اسطنبول كعملية طوعية        ومبوجب برنامج إعادة اهليكلة املصرفية أيضا، مت      
 واستمرت  2002 يونيو   24إلعادة هيكلة ديون الشركات إىل القطاع املصريف وبدأ تنفيذها يف           

                                                           
صريف  تحولَ الصندوق إىل كيان قانوين مستقل بعد أن أيت الصالحية اإلدارية لوكالة التنظيم واإلشراف امل3

  .5020 مبوجب القانون رقم 2003 ديسمرب 26عليه يف 
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 شركة  219 شركة، منها    329وخالل تلك الفترة، استفادت من املقاربة       . 2005حىت أبريل   
  . مليار دوالر6.3 منشأة صغرية ومتوسطة، بلغت قيمة ديوا 110كبرية و

  
  التقدم احملرز والتحديات املستقبلية. 4-2
  

 مبا يشري إىل    2004-2002شهدت مؤشرات القطاع املصريف املزيد من التحسن خالل الفترة          
وسجلت نسبتا القروض غري العاملة إىل      . التحسن الكبري يف أداء القطاع خالل السنوات األخرية       

). 11اجلدول رقـم    (ا حتسنا كبريا خالل الفترة نفسها       إمجايل القروض وإمجايل االحتياطي أيض    
وعلى الرغم من اهلبوط الشديد الذي شهدته نسبة كفاية رأس املال املرجحة باملخـاطر خـالل                

وكان أداء نسبيت كفاية    . 2002، فقد ظلت أعلى من مستواها يف عام         2004-2003الفترة  
ر2004ضيا يف عام رأس املال املرجحة باملخاطر وكفاية رأس املال م.  

  
  11اجلدول رقم 

  إحصائيات املصارف الرئيسية
  

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  
نسبة كفاية رأس املال 

  26.5  30.9  25.1  20.8  9.3  8.2    املرجحة باملخاطر
  14.0  13.6  11.6  9.6  6.1  5.2  8.7  معدل كفاية رأس املال

  52.3  43.5  39.6  33.0  33.2  26.2    نسبة القروض إىل الودائع
نسبة القروض غري العاملة 

  6.1  11.5  17.6  25.2  11.1  10.5  6.7  إىل إمجايل القروض
نسبة إمجايل االحتياطي 

  88.6  88.5  64.2  48.9  63.1  61.9  44.2  إىل القروض غري العاملة
  .2005صندوق النقد الدويل، تقرير االستقرار املايل العاملي، : املصدر

  
صارف احلكومية أحد أهم التحديات املستقبلية أمام الـصناعة املـصرفية يف            وتظل خصخصة امل  

ويف هذا السياق، مل حترز عملية بيع مصرفني حكوميني، مها خلق وزراعات، سوى تقدم              . تركيا
ومن احملتمل أن يعطي اندماج أحـد       . حمدود على الرغم من التطورات اهلامة اليت حدثت مؤخرا        

، وهو باموق بنـك، مـع أحـد         2004 نوفمرب   17ها الصندوق يف    املصارف اليت استوىل علي   
املصارف احلكومية، وهو خلق بنك، دفعة جديدة لعملية خصخصة املصارف احلكومية املتأخرة            

وجيري إعداد خطة شاملة إلعادة هيكلة مصرف زراعات بالتعاون مع استشاريني دوليني            . أساسا
   ).15، ص 2005cصندوق النقد الدويل، (
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 بني التحديات األخرى اليت يتعني معاجلتها استكمال عملية تصفية أحد املـصارف، وهـو               ومن
ومن املنتظر أن تؤدي اجلهود األخرية اليت بـذلت يف          . إعمار، واليت سارت بوترية بطيئة إىل اآلن      

 وحل  2004 يوليو   5وقد مت رفع الضمان الشامل بتاريخ       . هذا االجتاه إىل حتقيق التقدم املطلوب     
ومتشيا مع اجلهود املبذولة لالنـضمام إىل االحتـاد األورويب،          . له ترتيب حمدود حلماية الودائع    حم

يناقش الربملان التركي حاليا وضع قانون مصريف جديد دف حتسني وضمان الشفافية واحلوكمة             
  .وإدارة املخاطر يف القطاع املصريف

  
  كازخستــــان. 5
  
  1998زمة الروسية يف عام مبادرات اإلصالح يف أعقاب األ. 5-1
  

، جنحت كازخستان يف حتديث قطاعهـا املـصريف         1991بعد حصوهلا على االستقالل يف عام       
 إجراء تغيريات تنظيمية 1997 و1995فقد مت ما بني عامي . خالل التسعينات من القرن املاضي

تـان الوطين  وحمـاسبية واسعة واالرتقـاء بالقدرات التحوطيـة واإلشرافية ملصرف كـازخس       
)Hoelscher, 1998, p. 3 .(  
  

، ازدادت احتياجات املـصارف مـن رؤوس        1998إال أنه يف أعقاب األزمة الروسية يف عام         
األموال واشتد اإلشراف عليها مما زاد من عدد املصارف املنتهي نشاطها ومن وترية االندماجات              

 والـذي   1999لودائع يف أواخر عام     واستمر هذا التزايد مع تأسيس صندوق تأمني ا       . فيما بينها 
وكنتيجة لذلك، تراجـع    . منع املصارف اليت ال تلتزم بالقواعد الرقابية من املشاركة يف املخطط          

اجلدول رقـم    (1999 مصرفا يف عام     55 إىل   1998 مصرفا يف عام     71عدد املصارف من    
12.(  

  
  12اجلدول رقم 

  عدد املصــارف التجــارية
1991-1999  

  
  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  

  55  71  82  101  130  184  204  158  72  اموع
  .http://www.nationalbank.kz: مصرف كازخستان الوطين، وموقعه على شبكة اإلنترنت هو: املصدر

  
، اتسعت صالحيات مصرف كازخستان الوطين من خالل السماح له بإصدار           2000ومنذ عام   

رف واإلشراف عليها وعلى املؤسسات املالية األخرى مثل أسواق األوراق املالية           التراخيص للمصا 
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وخالل الفترة املذكورة، ازدادت حـصة املـصارف التجاريـة يف           . وصناديق التقاعد والتأمني  
. املصارف األخرى وصناديق التقاعد اخلاصة وشركات التأمني والتأجري والوساطة وإدارة األصول     

كما مت  . نت اموعات املالية والصناعية واسعة النفوذ على القطاع املصريف        وكنتيجة لذلك، هيم  
  . خصخصة أحد املصارف الثالثة الكربى وهو مصرف خاليق لالدخار2001يف أكتوبر 

  
 اعتماد قواعد جديدة لتصنيف املخاطر تحدد مبوجبها معـايري تقيـيم   2002ومت يف أواخر عام     

ومن ناحية أخرى، وضع مـصرف كازخـستان        . مات املصارف اجلودة فيما خيص أصول والتزا    
الوطين تقييم أدوات الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر يف املصارف كشرط مـن شـروط عمليـة        

وبذلك، استمر تعزيز القطاع املصريف بوترية سريعة يف العـام          . 2002املراجعة اخلارجية يف عام     
ف كازخستان الوطين احلصول على معلومات فيمـا        املذكور إذ مت إصدار قانون آخر يتيح ملصر       

خيص ملكية املصارف، وتأسيس شعبة للمجموعات املالية ضمن إدارة اإلشـراف باملـصرف،             
  .ووضع معايري موحدة للمحاسبة واملراجعة واإلبالغ تتماشى مع املعايري احملاسبية الدولية

  
قطاع مـصريف سـليم وشـفاف يف    ومن املنتظر أن تلعب تلك اإلجراءات دورا هاما يف إرساء  

ومن شأن تزايد الثقة يف املصارف أن يساعد على تقدم تلك           . كازخستان خالل األعوام القادمة   
لذلك، . العملية، كما هو احلال بالنسبة للقطاع املايل الذي بدأ بالفعل يف التقدم بوترية متسارعة             

فيذ السليم ملعايري اإلشراف املوحد من ستعتمد املصارف على بناء الثقة لدى الرأي العام وعلى التن    
أجل احلصول على نتائج أفضل يف أدائها الشامل، والتمهيد آلفاق واعدة على مستوى الـسوق               

  .املالية بوجه خاص واالقتصاد ككل بوجه عام
  
  التقدم احملرز يف اإلصالحات اجلارية. 5-2
  

 الثقة يف القطـاع املـصريف       تكتسي عملية اإلصالح يف كازخستان أمهية خاصة من حيث زيادة         
حيث أا ستعزز مركز املصارف وتساعدها على لعب دور أكثر أمهية يف تطوير السوق املاليـة                

  .وحتقيق املستويات املرجوة يف أداء االقتصاد الكلي
  

وقد أدت اجلهود املبذولة إلعادة هيكلة وتطوير القطاع املايل يف كازخستان إىل تعزيز القطـاع               
وتتوفر للقطاع املايل يف كازخستان إمكانات قوية       . سني املناخ االستثماري يف البالد    املصريف وحت 

ومع تدفق املزيد من االستثمارات األجنبية إىل هذه السوق خـالل األعـوام القادمـة،       . للتطور
ومن . فسيشهد االقتصاد الكازخستاين ازدهارا وسيتبوأ مكانة رائدة على سلم االستثمار يف املنطقة

 ذلك أيضا زيادة املنافسة بني املصارف يف املنطقة ومساعدا على خلق بيئة أكثر تـشجيعا                شأن
  .لتلبية االحتياجات االئتمانية لزبائنها من خالل تقدمي القروض منخفضة التكلفة
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، أدت الربامج اإلصالحية إىل اخلصخصة وإعـادة التـرخيص          2004-2000وخالل الفترة   

واخنفض . م يف تعزيز دور املصارف يف القطاع املايل وزيادة الثقة ا          للمصارف وإدماجها مبا أسه   
ويف عـام   ). 13اجلدول رقـم    ( مصرفا خالل الفترة املذكورة      36 إىل   48عدد املصارف من    

، بلغت احلصة امعة ألسهم ثالثة مصارف، هي كازكومرتس بنك، وبنك توران عامل،             2004
كما متت خصخـصة مـصرف      . دائع يف النظام املصريف    يف املائة من الو    60وخليق بنك، نسبة    

 مصرفا 36 مصرفا من بني 15ويف العام نفسه، كان . 2004واحد، هو إكسيم بنك، يف فرباير 
  ).13اجلدول رقم (يعمل برأس مال أجنيب، إال أن هذا العدد اخنفض مقارنة بالعام السابق 

  13اجلدول رقم 
  عدد املصارف التجارية وفروعها

)2000-2004(  
  

 الفروع املصارف التجارية
احلكومية  السنة العاملة برأس مال أجنيب

وبني 
  الفروع  اإلمجايل *احلكومات

املصارف 
 اموع اموع األخرى

200
0  2  16  12  30  48  418  

200
1  3  16  11  25  44  400  

200
2  2  17  11  19  38  368  

200
3  3  16  10  17  36  355  

200
4  1  15  10  20  36  385  

  .2005bصندوق النقد الدويل، : املصدر
  .مبا فيها مصرف التنمية، وهو ال يقبل ودائع اجلمهور، وإكسيم بنك* 
  

 بينما زادت علـى     2003-1999شهدت نسبة القروض إىل الودائع زيادة كبرية خالل الفترة          
 تزايـد دور    2003ويعكس ذلك يف عام     ). 14اجلدول رقم    (2001 يف املائة يف عام      100

  .القطاع املصريف يف إقراض االقتصاد يف األعوام األخرية
  

  14اجلدول رقم 
  مؤشرات مصرفية خمتارة

  )2003-1999نسب مئوية، (
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  1999  2000  2001  2002  2003  

املستويان (نسبة كفاية رأس املال 
  17.0  17.0  19.0  26.0  28.0  )األول والثاين

  9.0  9.0  11.0  14.0    املستوى األول
  133.8  111.5  110.1  95.1  87.3  وض إىل الودائعنسبة القر

  .http://www.nationalbank.kz: مصرف كازخستان الوطين وموقعه على شبكة اإلنترنت هو: املصدر
  

 يف املائة خالل الفترة     100وعلى الرغم من تلك الزيادة يف نسبة القروض إىل الودائع بأكثر من             
 كانت لديه السيولة الكافية خالل تلك الفتـرة         ، فإنه يبدو أن القطاع املصريف     2001-2003

ومع ذلك، قد يؤدي االرتفاع املفرط يف تلك النسب إىل نتائج غري مرغوب             ). 14اجلدول رقم   (
فيها بالنسبة للمصارف إذا مل تنجح يف اإلبقاء على قاعدا اإليداعية عند املستوى املطلوب عند               

  .تاريخ استحقاق تلك القروض
  15اجلدول رقم 

  معــدالت االحتيـــاطي
  )2004-1999نسب مئوية، (

  
  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

نسبة القروض غري العاملة 
    13.1  12.2        إىل إمجايل القروض

نسبة خسارة القروض إىل 
  2.9  2.1  2.0  2.1  2.1    إمجايل القروض

نسبة احتياطي خسارة 
  7.0  6.2  5.5  4.7  4.5  9.5  القروض إىل إمجايل القروض

  .http://www.nationalbank.kz: مصرف كازخستان الوطين وموقعه على شبكة اإلنترنت هو: املصدر
  

 13.1 إىل   12.2على الرغم من أن نسبة القروض غري العاملة إىل إمجايل القروض ارتفعت من              
ويرجع الفـضل يف  . ، فهي تظل عند مستوى ميكن إدارته2003-2002يف املائة خالل الفترة  

. لك إىل عملية اإلصالح اجلارية واليت أدت إىل تعزيز القطاع بسرعة خالل السنوات املاضـية              ذ
، فاق االحتياطي خسارة القروض مبا يعكس تزايد األموال املتاحة 2004-2000وخالل الفترة 

ومل تشهد تلك النسبة زيادة خالل الفتـرة        ). 15اجلدول رقم   (للمصارف لتغطية تلك اخلسارة     
  ).14اجلدول رقم ( يف املائة 8 وإمنا ظلت عند مستوى أعلى من نسبة املذكورة

  
  اخلالصــــــة. 6
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أكدت األزمات املالية اليت شهدا كل من إندونيسيا وماليزيا وتركيا وكازخستان خالل العقـد        
الفائت على احلاجة امللحة إلرساء قطاع مصريف يلعب دورا حموريا يف حتقيق التنمية االقتـصادية               

. 1997وقد تأثرت إندونيسيا وماليزيا تأثرا شديدا باألزمات املالية اليت شهدها عام            . املستدامة
وبينما جلأت إندونيسيا لطلب املساعدة من صندوق النقد الدويل يف إعادة هيكلـة اقتـصادها               

وأصـبحت  . وقطاعها املصريف، شرعت ماليزيا يف إصالح قطاعها املصريف جبهودهـا الذاتيـة           
. سيا الحقا أكثر تصميما على اختاذ إجراءات أحادية اجلانب إلعادة هيكلة قطاعها املصريف            إندوني

وعلى الرغم من إخفاق جهودها ملواصلة      . ومن ناحية أخرى، شهدت تركيا العديد من األزمات       
تنفيذ إرشادات الصندوق يف بعض األحيان، فقد حققت تقدما كبريا يف تنفيذ احلزمة األخرية من               

كما ساعد تصميم تركيا على االلتحاق باالحتـاد       . 2001ات اليت اقترحها عليها يف عام       التوصي
األورويب يف تلك العملية وخصوصا يف ظل اجلهود املبذولة الستصدار قانون جديد بشأن اإلفالس      
ووضع استراتيجية خلصخصة املصارف احلكومية مبا سيتيح املزيد من املنافسة يف القطاع ويعـزز              

من ناحية أخرى، وباعتبارها إحدى بلدان التحول االقتـصادي،         . االقتصادي يف البالد  النشاط  
أصبحت كازخستان متتلك مؤسسات راسخة تدعم السوق املالية وتسهم يف تطـوير القطـاع              

ومـع  . 1998وقد تأثر االقتصاد الكازخستاين بدرجة كبرية باألزمة الروسية يف عام           . املصريف
 املصريف يف االقتصاد مع املبادرات اليت اختذت بتوصية من صندوق النقد ذلك، تعاظم دور القطاع

ومن منظور شامل، أسهمت اإلصالحات املصرفية . الدويل وأبرز املؤسسات املالية الدولية األخرى
اليت أجريت يف تلك البلدان يف أعقاب األزمات املالية يف التطورات اإلجيابية اليت شهدا أسواقها               

حتمت قيام تلك البلدان بتبين أفضل املمارسات الدولية من أجل إرساء قطاع مصريف سليم املالية و
  .يقوم على املنافسة الدولية واالبتكار املايل

  
ومن القضايا املهمة املتعلقة بإصالح القطاع املصريف عموما النظام اخلاص بالضمان الشامل للودائع 

. وعادة عقب األزمات لتجنب ايار القطاع املصريف      والذي أُدخل بعدة أشكال يف بلدان خمتارة        
وقد كان الضمان الشامل املطبق يف تركيا وإندونيسيا فاعال يف جتنب الذعر والصدمات املصرفية              

ومبا أن وجود مثل تلك األنظمة يشجع املصارف على املخاطرة، فإن تضييق نطاقها ميكن   . عموما
ومن شأن املبـادرات    . لالقتصاد عموما يف األعوام التالية    أن يعد بآفاق أفضل للقطاع املصريف و      

. األخرية إلزالة الضمان الشامل يف إندونيسيا وتركيا زيادة فاعلية القطاع املصريف وضمان تطوره            
ويف كازخستان، ساعد إنشاء صندوق تأمني الودائع على استعادة الثقة يف القطاع عقب األزمة،              

 ماليزيا بإنشاء ثالث مؤسسات إلنقاذ القطاع املصريف املتدهور         بينما بدأت مبادرات اإلصالح يف    
وشرعت كل من ماليزيا وإندونيسيا أخريا يف وضع استراتيجية طويلة األجـل            . يف أعقاب األزمة  

وعلى املدى القصري، سيتمثل أحد أهم التحـديات يف معاجلـة           . دف تعزيز قطاعيهما املصريف   
  .شراف على القطاع املصريف يف البلدين املذكورينمواطن الضعف الناشئة عن سوء اإل
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أدت اإلصالحات املصرفية األخرية اليت أجريت يف كـل مـن إندونيـسيا وماليزيـا وتركيـا                 
ويشري ذلك إىل أن القطاع املصريف يف تلـك         . وكازخستان إىل زيادة االندماجات بني املصارف     

ـ          ذت يف املراحـل األوىل، إال أن نقـص         البلدان شهد منوا سريعا مع إجراءات التحرير اليت اخت
االنضباط واإلشراف املاليني يف تلك البلدان جعلها عرضة لألزمات إىل جانب افتقـار معظـم               

  .املصارف إىل القوة املالية اليت متكنها من املنافسة ضمن القطاع
  

ت األخرية  لقد كانت نسب كفاية رأس املال املرجحة باملخاطر لدى البلدان األربعة خالل السنوا            
ويرجع ذلك إىل إعادة رمسلة     .  يف املائة  8أعلى من احلد األدىن الذي وضعته جلنة بازل ومقداره          

فعلى سبيل  . املصارف كجزء من اجلهود الرامية إىل إعادة هيكلة القطاع املصريف يف تلك البلدان            
زيادة نسبة كفاية  بدرجة كبرية يف 2001املثال، أسهمت إعادة رمسلة املصارف يف تركيا يف عام 

إال أنه علـى  . 2002 يف املائة يف عام 26.4 إىل 2001 يف املائة يف عام 15.3رأس املال من   
الرغم من أن برنامج الرمسلة يف إندونيسيا أتاح للمصارف رؤوس أموال إضافية وزاد من نـسب                

ومثلت اجلهود . احملليكفاية رؤوس أمواهلا، إال أنه مل يكف إلنقاذ وظيفة الوساطة للنظام املصريف 
الرامية إىل تعزيز دور القطاع املصريف كوسيط يف االقتصاد هدفا هاما من أهداف برنامج إعـادة                

وعلى الرغم من أن السياسات احلالية تركز على حتقيق ذلك اهلـدف، إال أن مـستوى                . اهليكلة
يف القروض إىل الودائـع     وباستثناء ماليزيا، زادت نسبة     . اإلقراض يف ذلك البلد ال يزال منخفضا      

وبلغت أدىن مستوياا لدى إندونيـسيا مقارنـة        . 2003-2002البلدان املعنية خالل الفترة     
ويف العام نفسه، زادت تلك النسبة لدى كازخستان . 2003بكازخستان وماليزيا وتركيا يف عام 

قبلية ستتطلب اختـاذ    بثالثة أضعاف على مثيلتها لدى إندونيسيا مما يشري إىل أن السياسات املست           
  .إجراءات تساعد على إعادة رمسلة املصارف للتغلب على مشاكل نقص السيولة

  
ومن ناحية أخرى، شهدت نسبة القروض غري العاملة إىل إمجايل القروض تراجعا مطردا لـدى                

      وبالفعل، .  نتيجة للتقدم احملرز يف عملية اإلصالح      2004 و 2002ماليزيا وتركيا ما بني عامي
وليس من املستبعد أن تتحسن . ن هذين البلدين ميتلكان احتياطيا كافيا لتغطية خسائرمها احملتملة   فإ

ويف . تلك النسبة لدى إندونيسيا حسب التقدم احملرز على صعيد حتقيق األهداف قصرية املـدى             
يـة  إال أن االحتياطي املخصص لتغط. كازخستان، تفوق تلك النسبة مثيلتيها لدى تركيا وماليزيا       

لذلك، فمع خروجها من املرحلة االنتقالية واستفادا مـن إمكانياـا   . تلك اخلسائر يبدو كافيا   
االقتصادية احلالية، من املنتظر أن حتقق كازخستان تقدما كبريا يف خفض معدل القروض الرديئة              

  .ضمن قطاعها املصريف
  

ح األخرية لـدى كـل مـن        وعلى العموم، فعلى الرغم من النجاح الذي حققته عملية اإلصال         
كازخستان وإندونيسيا وماليزيا وتركيا بفضل الوترية السريعة نسبيا اليت سارت عليهـا، فـإن              
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     ي جمموعة من القواعـد  التحدى األكرب الذي يواجه تلك البلدان يف املستقبل القريب يتمثل يف تبن
  .تنفيذها وتطويرهاالدولية اليت قد تصطدم بعوائق قانونية مما قد يستغرق وقتا أطول ل
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