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  مقدمة عامة

أجهزته القلب النابض القتصاد أي دولة مـن خـالل مـا یقـوم بـه مـن یعتبر النظام المصرفي بمختلف 

تجمیــع المـــدخرات واالســتثمار فـــي شــتى المجـــاالت ، والقیــام بأنشـــطة الوســاطة المالیـــة كاالئتمــان بمختلـــف 

  .أنواعه وغیر ذلك من المعامالت المالیة والتي ال غنى عنها ألي اقتصاد

ذلك یلعب الجهاز المصرفي دورا أساسیا في تخطیط وتنفیذ مختلف السیاسات المالیـة  إلى باإلضافة

  .واالقتصادیة خاصة فیما یخص التنمیة، فهو یعتبر المرآة العاكسة لتقدم اقتصاد أي دولة أو تأخرها

اقتصـــاد ســـلكت فیـــه الدولـــة بعـــد ویمثـــل االقتصـــاد الجزائـــري نموذجـــا القتصـــاد نـــام، وهـــو یمثـــل حالـــة 

درجــة متقدمــة مــن التطــور  إلــىســتقالل أســلوب التخطــیط المركــزي كوســیلة للوصــول باالقتصــاد الــوطني اال

  .والنمو

جــاء نمــط التنمیــة هــذا بأعبــاء متعــددة مثــل الهیمنــة الخانقــة لجهــاز الدولــة والمركزیــة المتجــاوزة ولكــن 

  .عوض فقدان رؤوس األموال وسمح للجزائر أن تطرح قواعد مادیة للتنمیة

  :اإلشكالیة التالیة نطرح وعلیه

  ؟ما هو واقع النظام المصرفي الجزائري

  :الـمخطط التالي اعتمدناو لإلجابة على اإلشكالیة 

  مقدمة عامة

  ماهیة النظام المصرفي: الفصل التمهیدي  

   المصرفيتعریف النظام : أوال 

  خصائص النظام المصرفي: ثانیا 

  وظائه النظام المصرفي وأهمیته: ثالثا 

 نشأة وتطور النظام المصرفي الجزائري قبل االستقالل: الفصل األول  
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   1900-1830النظام المصرفي الجزائري : المحور األول

   1962-1900الفترة ما بین النظام الصرفي في : المحور الثاني

  1969-1962النظام المصرفي الجزائري في الفترة : الفصل الثاني  

  تكوین النظام المصرفي الجزائري :المحور األول

  67-66 فترة التأمیمات: المحور الثاني

  

 1985-1970النظام المصرفي بین : الفصل الثالث   

  نظرة حول معالم الوضع المالي في السبعینات: المحور األول :المحور األول 

  البنوك الناشئة عن إعادة الهیكلة: المحور الثاني

 1986المصرفیة لسنة اإلصالحات : الفصل الرابع  

   1986مبادئ قانون  :المحور األول

   1986المؤسسات الناشئة عن قانون : المحور الثاني

  1986-1962أسس ومبادئ السیاسة التمویلیة للفترة : المحور الثالث

 تكییف النظام المصرفي مع قوانین اإلصـالحات المصـرفیة الصـادرة : الفصل الخامس

1988  

 10-90إصالحات المصرفیة في إطار قانون النقد والقرض  :الفصل السادس  

  أهداف ومبادئ قانون النقد والقرض: المحور األول

  10-90الهیاكل الجدیدة التي جاء بها قانون :  المحور الثاني
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 القرضالتعدیالت التي أدخلت على قانون النقد و : الفصل السابع  

  2001عام  على قانون النقد والقرضتي أدخلت أهم التعدیالت ال: المحور األول

   11_  03التعدیالت التي جاء بها األمر الرئاسي : المحور الثاني

  2003مجموع التعدیالت التي جاءت بعد : المحور الثالث

  

 الجھاز المصرفي الجزائري آثار وانعكاسات العولمة المالیة على: الفصل الثامن  

  الخاتمة العامة
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  ماهیة النظام المصرفي: هیدي ـالفصل التم

یلعب النظام المصرفي دورا مهما في تنمیـة االقتصـاد وتنشـیط االسـتثمار ، ونظـرا إلـى األهمیـة التـي 

  .یشكلها في االقتصاد سیتم التطرق إلى مفهومه وأهمیة الجهاز المصرفي

  المصرفي تعریف النظام : أوال 

  :على أنهصرفي یمكن تعریف النظام الم

نظام یضم مجمل النشاطات التي تمارس بها العملیات المصرفیة، وخاصة تلك المتعلقة بمنح 

، 2008القزویني، ( ویشمل المنشآت المالیة المتخصصة والسلطات المعنیة عن السیاسة النقدیة االئتمان 

  )6صفحة 

  التـي تتـألف منهـا وتعمـل فـي ظلهـا المصـارف وتقـوم مجموعة من المؤسسـات والقـوانین واألنظمـة

 .)13، صفحة 2006الصرفي، ( بجمیع األعمال المصرفیة

  بلـد أخـر وفـي  إلـىیتمثل في مجموعة المصارف العاملة فـي بلـد معـین، بمختلـف هیاكلـه مـن بلـد

  )15، صفحة 2007الالوي، (  قمة النظام المصرفي یوجد البنك المركزي

 :وعلیه نستنتج أنّ  

  .النظام المصرفي یمثل مجمل المؤسسات المالیة والبنكیة وما یحكمها من أنظمة وقوانین

  خصائص النظام المصرفي: ثانیا

  : یتمیز النظام المصرفي بخصائص عدة منها

  بین وحدات الفائض ووحدات العجزتعد المصارف مؤسسات وساطة مالیة. 

  تخضع المصارف في أعمالها إلشـراف السـلطات النقدیـة والرقابـة مـن التـي تكـون مـن طـرف البنـك

 .مثل قانون البنك المركزي، قانون المصارف: المركزي وتلتزم بالتشریعات المصرفیة 

  أموالها على الودائع، أكثر تعتمد المصارف خاصة التجاریة واإلسالمیة بصفة رئیسیة في مصادر

 .من اعتمادها على أموالها الخاصة

  تســـتثمر المصـــارف جـــزءا كبیـــرا مـــن الودائـــع فـــي اإلقـــراض، أو فـــي أي وســـیلة أخـــرى مـــن وســـائل

    . االســتثمار المختلفــة، وتحقــق عائــدا مــن كونهــا وســیطة بــین مــن یقــدم المــال ومــن یحتــاج إلیــه

 )13، صفحة 2008جبر، (
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  وظائف النظام المصرفي وأهمیته: ثالثا 

I :یقوم  الجهاز المصرفي بتقدیم العدید من الخدمات المتكاملة والتي تتنوع وفقا : وظائف النظام المصرفي

  )13، 11صفحة ، 2008طه، ( :یلي لتخصص كل مؤسسة، ومن أهم الوظائف ما

وذالــك عــن طریـق عملیــة اإلیــداع، ثــم عملیــات التوظیــف : المســاعدة فــي تحقیــق رؤوس األمــوال  - 1

بشـــكل متكامـــل وســـهل حیـــث تتلقـــى رغبـــات جانبیـــة الطلـــب والعـــرض، وبغـــرض عـــدم وجـــود هـــذه 

 .المؤسسات وٕایرادات الحصول على المال لتمویل مشروع ما فإن هذا یتطلب جهد كبیر

تحمــل البنــوك علــى عاتقهــا دعــم الثقــة فــي عملیــات  :االســتثمار وتــرویج المشــروعاتدعــم جهــود  - 2

ـــــرى ذات المخـــــاطر العالیـــــة ســـــواء مـــــن خـــــالل تـــــرویج المشـــــروعات أو  تمـــــوین المشـــــروعات الكب

 .االستثمارات المباشرة أو اإلقراض الفردي أو توفیر القروض المشتركة

قدیم وظیفة أساسیة  وهـي توجیـه األمـوال مـن من أجل ت ظهرت مؤسسات المالیة: تقدیم االئتمان  - 3

المــدخرین إلــى المســتثمرین والمســتهلكین بینمــا نجــد أن النظریــة الحدیثــة لــدور الوســاطة المالیــة هــي 

قنــاة تمــر مــن خاللهــا األمــوال مــن المــدخرین إلــى المقترضــین حیــث أن هــذه المؤسســات یمكــن أن 

 .توفر أموال  قابلة لإلقراض وذالك بنسبة فائدة

حیث تقوم البنوك بالتقلیل مـن حجـم المخـاطرة التـي یتعـرض لهـا المـدخرین  :قلیل حجم المخاطرة ت - 4

في حالة إذ قاموا بمنحها ألفراد ومؤسسات المجتمع، كما أن المدخر عادة ال یكون لدیه الوقـت أو 

المعرفـــة المتخصصـــة التـــي تأهلـــه الســـتخدام أموالـــه فـــي اإلقـــراض واالســـتثمار، وقـــد ســـاهمت هـــذه 

 .ألخیرة في التقلیل من حجم المخاطرة باستخدام كفاءتها باسترجاع حقوقهاا

یتمتــع المــدخرین الــذین یودعــون أمــوالهم لــدى المؤسســات الوســاطة المالیــة بمــا  :تــوفیر الســیولة  - 5

یحققه قانون األعداد الكبیرة، إذا عنـدما تواجـه هـذه المنشـئات بحركـات سـحب النقـود فـإن ذالـك یـتم 

ن فــي حــدود النقدیــة الــواردة للمؤسســة مــن الودائــع الجدیــدة أو مــا هــو فــي حــدود فــي معظــم األحیــا

النقدیـــة المتاحـــة، وینـــتج ذالـــك مـــن حقیقـــة هامـــة هـــي أن المـــدخرین عـــادة مـــا یشـــاركون فـــي نشـــاط 

االقتصادي من خالل المساهمة في عملیات اإلنتاج والتوزیع واالستهالك بدرجة معینة من التأكد، 

 .م أنهم یمكنهم أن یسحبوا جزاء من أموالهم المودعة لدى المؤسسات مالیةویضعون في حساباته

تتبع المؤسسات المالیة قـدر متنوعـا مـن االسـتثمارات ذات : تعدد وتنوع األوعیة وآجال االستحقاق - 6

تـــواریخ االســـتحقاق المختلفـــة، وأیضـــا المخـــاطر المتدرجـــة فبإمكـــان المـــدخر إیـــداع مدخراتـــه لفتـــرات 

 .ة أو طویلة األجل، وكذلك القروض  فهناك قروض طویلة قصیرة ومتوسطةقصیرة أو متوسط
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II :11-12، الصفحات 2008جبر، ( تتمثل في:  أهمیة الجهاز المصرفي في االقتصاد الوطني( :  

 تجمع المدخرات المبعثرة عن طریق قبولها ألشكال الودائع كافة. 

  االستثمارات على قروض وذلك باستخدام المصارف المدخرات المتجمعة لدیها فـي عملیـات تمویل

 .التمویل بما یعود بالنفع على المجتمع

  تشجیع التجارة الخارجیة بتقدیم التمویل غیر المباشرة بفتح االعتمـادات المسـتندیة الالزمـة لعملیـات

 . االستیراد والتصدیر

  الكبیـرة بإصــدار الكفـاءات بالنیابــة عـن المقـاولین مــن أجـل تســهیل المسـاعدة فـي تنفیــذ المشـروعات

 .قیامهم بعملهم دون تجمید رأس مال الزم لضمان قیامهم بالتنفیذ

  المشـــاركة فـــي تقـــدیم التمویـــل الـــالزم للمشـــاریع الضـــخمة عـــن طریـــق المشـــاركة فـــي مـــنح القـــروض

 .المجتمعة

 ساهم في تقلیل مخاطر نقل النقودتسهیل إجراء الحواالت وتسلیمها للمواطنین والتي ت . 

  حفــظ أمــوال األفــراد، وتســهیل معــامالتهم دون الحاجــة لحمــل النقــود باســتخدام الشــیكات وبطاقـــات

 إلخ...الصرف اآللي، وبطاقات االئتمان

  تقدیم جمیع الخدمات المالیة الالزمة ألعمال المؤسسات واألفراد 
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  النظام المصرفي الجزائري قبل االستقاللنشأة وتطور : الفصل األول 

   1900-1830النظام المصرفي الجزائري  :المحور األول

أجـــزاء اإلمبراطوریـــة العثمانیـــة كانـــت هـــذه األخیـــرة كســـائر  1830ر غـــداة االســـتعمار الفرنســـي للجزائـــ     

غیـر في العملـة دار لصـك النقـود، ) لفضة الذهب وا( معدنین التتمیز بقلة دور نقود في المبادالت وبنظام 

أن الوضــعیة المصــرفیة تغیــرت تمامــا فــي مــا بعــد حیــث كانــت الجزائــر ملزمــة بعــدما أقــدم المعمــرون علــى 

لتتــرك  محلهــا ألســلوب  1849إلغــاء األســالیب المالیــة الجزائریــة وســحبها مــن المعــامالت ابتــداء مــن ســنة 

  .)49،48، صفحة 2008القزویني، ( صرفي الفرنسيمصرفي مغایر تماما مستوحى من النظام الم

-19القانون الصادر في  ىبمقتضهي تلك التي تقرر إنشاؤها  وأول مؤسسة مصرفیة في الجزائر 

 لكـن 1848 سـنة لتكون بمثابة فرع لبنـك فرنسـا وقـد بـدأ هـذا البنـك فعـال بإصـدار النقـود بدایـة 07-1843

فــي فرنســا و إقصــاء الملــك لــویس فلیــب عــن مــن تلــك الســنة فیفــري  28ســرعان مــا توقــف بســبب قیــام ثــورة 

  .العرش وٕاعالن الجمهوریة الثانیة

تقتصر وظیفتها على االئتمان أي    Le comptoir national d’exempteوثاني مؤسسة هي 

  سبب قلة الودائع لم تتمتع بحق إصدار النقود ولم تنجح مؤسسات الخصم ب

مالیـین فرنـك  3برأس مال قـدره  1851 وذلك عام    la banque d’Algérieثالث مؤسسة هي 

اآللــف ســنة وقــد اهتمــت بــه الســلطات الفرنســیة ومنحتــه االعتمــاد بنصــف قیمــة رأس  6مقســمة إلــى فرنســي 

وراق األد إصــدار وحــق تحدیــ  حتیــاطي وحــق تعیــین المــدیرالتخــص مقــدار ا بقیــودوربطتــه المــدفوع مالــه 

نتیجـة  1900-1880فترة ما بـین الوقد مر  البنك بأزمة شدیدة في  ،بديأولم یكن حق اإلصدار  ،نقدیةال

  .إسرافه في منح القروض الزراعیة والعقاریة بضغط من المعمرین

   1962-1900الفترة ما بین النظام المصرفي في : المحور الثاني

تعــرض بنــك الجزائــر إلــى هــزات عنیفــة نتیجــة إســرافه فــي مــنح القــروض الزراعیــة والعقاریــة و تــوالي 

 إلى اتخاذ قرارات جذریة بشأنه  1900ضغوط المعمرین معا دفع السلطات الفرنسیة سنة 

 نقل مقر البنكي إلى فرنسا  -

 جزائر وتونستغییر اسمه إلى بنك  -

 .مالین فرانك لتمویل الزراعي  3تخصیص  -
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 .عضو من فرنسا والجزائر وتونس  15+ نائب + تعین محافظ  -

 1958ســبتمبر  19وفــي  1946ویــتم تفــویض للبنــك حــق اإلصــدار دون تقییــد المــدة وتــم تأمیمــه عــام  -

 .استقالل تونس

 .فقد البنك حق اإلصدار لتونس بعد استقاللها وعادة مجدد اسمه إلى بنك الجزائر -

البنــك المركــزي حیــث ورثــه ابتــداء مــن الیــوم المــوالي  1962-12-31وظــل یعمــل حتــى إلــى غایــة 

بذلك یمكن القول بأن النظـام المصـرفي الجزائـري نشـأة وترعـرع كامتـداد لنظـام المصـرفي الفرنسـي الجزائري 

االسـتعماریة،  فقد عرفت الجزائر تواجد بنوك أجنبیة في الحقبةوكان وظیفته خدمة المعمرین ومصالحهم ، 

والمتمثلــة أساســا فــي فــروع لبنــوك فرنســیة، أو مؤسســات خاصــة موجهــة إلــى خدمــة اإلقلیمیــة االســتعماریة، 

و الـذي كـان یتكـون مـن ). المسـتعمر(وذلك في ظل نظام مصرفي جزائري تابع للنظام المصـرفي الفرنسـي 

سسة بنكیة، حیث یمكن تقـدیم مؤ  140شباك للخدمة العمومیة موزعة على  450شبكة بنكیة تحتوي على 

  (Société Inter-Bancaire de formation p10-11) :النظام المصرفي الجزائري على النحو التالي

  مؤسسة اإلصدار لبنك الجزائر والمجلس الجزائري للقرض. 

   البنــوك التجاریــة، بنــوك األعمــال، ومؤسســات مؤسســات القــرض ذات االتجــاه العــام والمتمثلــة فــي

 .خاصة

وكانــت البنــوك الموجــودة فــي الجزائــر عبــارة عــن فــروع للبنــوك فــي بــاریس هــذه البنــوك  والتــي كــان 

فـــي منطقـــة  83فـــي منطقـــة وهـــران و 154فـــي منطقـــة الجزائـــر و  149فـــرع منهـــا  409مجمـــوع فروعهـــا 

فـــي منطقـــة الصـــحراء،كانت تمـــول الزراعـــة المملوكـــة للمعمـــرین والنشـــاطات التجاریـــة علـــى  23قســـنطینة و

 : خصوص تصدیر الكحول وكانت هناك شبكتین ال

   تهـــتم بتمویــل القطـــاع العصــري الموجـــه نحــو الخـــارج وكانــت متمركـــزة فــي المـــدن : الشــبكة المتطــورة

 .الكبرى والموانئ وتضمن بنوك الودائع بنوك محلیة بنوك األعمال

قرض الشـمال  –ي القرض اللیون –شركة مارسلیا للقروض  –تضمن الشركات العامة : بنوك الودائع  -1

 –الشـركة الجزائریـة للقـروض  -القرض المحلي الجزائـري –بنك بریكلیز  –قرض صناعي وتجاري  –

 البنك الوطني للتجارة والصندوق 
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بنـك صـناعة الجزائـري وبلـدان بحـر  –بنك الصناعة لشمال إفریقیا –تضم بنك باریس : بنوك اإلعمال -2

 المتوسط 

 تعاونیــــة (قطـــاع التقلیـــدي الحرفـــي تضـــم المؤسســـات تعاضـــدیة تهـــتم بتمویـــل ال: شـــبكة أقـــل تطـــویر (

 .مؤسسات عامة وشبه عامة وشبكات التقلیدیة 

المؤسســات التعاضــدیة تضــم المؤسســات التــي تقــوم بتمویــل القطــاع الفالحــي وهــي بنــوك فرعیــة ونجــد  -1

 .القطاع التجاري والبنوك الشعبیة التي تتخصص في التاجرة الصغیرة 

 .ه عامة وهي تخضع للخزینة العامة وتنقسم إلى مؤسسات فرعیة ومحلیة مؤسسات عامة وشب -2

البنــــك الفرنســــي للتجــــارة  -صــــندوق البیانــــات –القــــرض العقــــاري  -القــــرض الــــوطني: الفرعیــــة تضــــم  -

 صندوق الوطني للنشاطات العامة  –الخارجیة 

 .میة الجزائریة تضم صندوق التجهیز وتنمیة في الجزائر الذي أصبح یسمى بصندوق تن:المحلیة  -

 تهتم بتمویل القطاع التقلیدي تضم نوعین من مؤسسات: شبكات تقلیدیة -3

–تهــتم بقطــاع الفالحــي مثــل القــرض الفالحــي الــذي مــنح الفالحــین قــروض نقدیــة وعینیــة : فئــة األولــى

  شركات فالحیه لالحتیاط وهي بشكل تعاونیات وظیفتها منح قروض طویلة ومتوسطة األجل 

قــروض خاصــة  –القــرض البلــدي الــذي یمــنح قــروض اســتهالكیة  –تهــتم بقطــاع الحرفــي  :فئــة الثانیــة 

  .بقطاع الحرفي وخدمات  بسیطة 

  : یلي  وقد تنتج عن خروج فرنسا من الجزائر تغیرات تمثلت في ما: ملخص

 هجرت اإلطارات المؤهلة لتسییر البنوك  -

 سحب الودائع وهجرت رؤوس األموال  -

 البنكیة التي كانت منتشرة عبر تراب الوطنيتصدع شبه الفروع  -

 صعوبة التخطیط االقتصادي وسط فوضى الموارد المالیة  -
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  1969-1962النظام المصرفي الجزائري من  :الثاني الفصل

إن أهــم مــا یمیــز االقتصــاد الجزائــري غــداة االســتقالل هــو التبعیــة الشــبه المطلقــة لالقتصــاد الفرنســي 

هیاكله األساسیة وانعـدام الـبعض منهـا وتخلفهـا بشـكل عـام فقـد كـان االقتصـاد الجزائـري فضال عن هشاشة 

یفتقر إلى أدنى شروط التنمیة حیث كانت جل المعامالت تتم مع المتعاملین الفرنسیین كمـا أن المؤسسـات 

یــل علــى مصــادر التمو  الموروثــة عــن األجنبــي لــم تــتمكن مــن مواصــلة نشــاطها بســهولة بســبب عــدم توفرهــا

یرورة عملیاتهـــا اإلنتاجیـــة كـــل تلـــك األمـــور دفعـــت الســـلطات الجزائریـــة منـــذ حصـــولها علـــى احتیاجاتهـــا وســـ

إلـــى العمـــل علـــى كســـر أواصـــل التعبئـــة لالقتصـــاد الفرنســـي فـــي كـــل  1962جویلیـــة  5االســـتقالل بتـــاریخ 

  .لیه اآلنالمجاالت ومن ثم عرف الجهاز المصرفي الجزائري عدة تطورات قبل أن یصل إلى ما هو ع

  تكوین النظام المصرفي الجزائري :المحور األول

منــذ االســتقالل بــدأت بــوادر قیــام نظــام مصــرفي جزائــري مســتقل یخــدم مصــلحة االقتصــاد الــوطني، 

ستقالل بهجرة رؤوس األموال وسحب الودائع نتیجة لهجرة المحتلین من الجزائر والذي كان یتمیز عشیة اال

عــدة إجــراءات مــن أجــل إضــفاء  ذه الظــروف تــم اتخــاذلتســییر البنــوك، ونظــرا لهــوهجــرة اإلطــارات المؤهلــة 

 :السیادة الوطنیة وهي كالتالي

ن اإلجراءات األولى التي اتخذتها الحكومة الجزائریة في مجال النقد والمال هو إنشاء الخزینة م :أوال

  )67، صفحة 1991ھني، (   1962أوت29الجزائریة وذلك بعد فصلها عن الخزینة الفرنسیة بتاریخ 

  

-12-13الصــادر بتــاریخ  144-62ضــى القــانون رقــم تإنشــاء البنــك المركــزي الجزائــري بمق: ثانیــا

حیــث أســـند لـــه وظیفــة إصـــدار النقـــود ومراقبـــة وتنظــیم وتـــداخل الكتلـــة النقدیــة وكـــذا إعـــادة الخصـــم  1962

ثم  1964-04-10وتسدید احتیاطات الصرف كما تم تعزیز السلطة الوطنیة بإصدار العملة الوطنیة في 

المركزي في تلك الفتـرة بشـكل اسـتثنائي بمـنح المباشـر للقـروض تحـت أمم الدینار الجزائري وقد كلف البنك 

شكل سابقات وخاصة قروض االستغالل الفالحي المسیر ذاتیا والذي كـان یعـاني مـن عجـز بسـبب امتنـاع 

  بنوك القروض األجنبیة عن تمویل المشاریع االقتصادیة 

ومن أجل التخلص من تقاعس البنـوك األجنبیـة القائمـة بـالجزائر فـي مجـال تمویـل المؤسسـات  :ثالثا

 CADالصندوق الجزائري للتنمیـة (اقتصادیة الجزائریة عملت السلطات الجزائریة على خلق مؤسسة مؤهلة 

 ومن مهامه تعبئة االدخار متوسط وطویـل األجـل 165-63بموجب القانون رقم  1963-05-07بتاریخ 



 طلبة السنة الثالثة لیسانس اقتصاد نقدي وبنكي                                           )محاضرات(مطبوعة مقیاس النظام المصرفي الجزائري 
 

 
12 

بتمویل االستثمارات اإلنتاجیة الضـروریة لتحقیـق أهـداف التنمیـة االقتصـادیة فـي الجزائـر والتـي كلفتهـا سـنة 

مـع صـالحیات أكثـر  BADبنـك الجزائـر للتنمیـة  إلـىفي إطار اإلصالح المـالي وتحولـت تسـمیته   1972

  .في مجال التمویل طویل األجل 

-64بموجـب القـانون  1964-08-10نشاءه في تم إ CNEPالصندوق الوطني لتوفیر واالحتیاط 

مــن مهامــه تجمیــع وادخــار القطــاع العــائلي وتمیــل احتیاجاتــه مــن الســكن ووجــه نشــاطه فــي مــا بعــد  227

تصـــدرها خزینـــة وتســـمح (لتمویـــل البـــرامج المخططـــة للســـكن االجتمـــاعي واالكتتـــاب فـــي الســـندات التجهیـــز 

یب شتى لتشجیع االدخار علـى النطـاق الشـعبي مثـل إنشـاء واتبع هذا الصندوق أسال) للبنوك االكتتاب فیها

  .أكتوبر من كل سنة  31تكریس یوم االدخار  –دینار  10قبول حد أدنى لإلیداع –فروع عدیدة 

  67-66 فترة التأمیمات: المحور الثاني

-BNAبنــوك تجاریــة  3علــى أثرهــا  التــي أنشــأت 1967-1966 ولقــد تــم تــأمیم البنــوك األجنبیــة 

CPA-  (AMMOUR BENHALIMA, 1996, pp. 12,13) BEA :  

   (BNA)إنشاء البنك الوطني الجزائري: أوال

ـــم  ـــة 1966جـــوان  13المـــؤرخ فـــي  66/178بمقتضـــى األمـــر رق ـــأمیم المصـــارف األجنبی ، وذلـــك بت

البنـك الـوطني للتجـارة ؛ (BPPB)وهولنـدابنـك بـاریس ؛ (CFAT)القرض العقاري الجزائـري التونسـي: التالیة

؛ (CEM)مصــرف الخصـم لمعســكر؛ (CIC)القـرض الصــناعي والتجـاري؛ (BNCIA)والصـناعة فـي إفریقیــا

 .(CNEP)المصرف الوطني للخصم لباریس

مــــن أهــــم األنشــــطة التــــي یقــــوم بهــــا هــــذا البنــــك إلــــى جانــــب العملیــــات المصــــرفیة التقلیدیــــة ، تمویــــل 

  لعمومیة سواء كانت زراعیة أو صناعیةالقطاعات االقتصادیة ا

   (CPA)إنشاء القرض الشعبي الجزائري : ثانیا

تم إنشاء هذا البنك لیخلف المصارف ، 1966دیسمبر  29المؤرخ في  66/366بموجب األمر رقم 

شركة مرسیلیا : وذلك بتأمیم المصارف األجنبیة التالیة الشعبیة التي كانت تنشط في الجزائر منذ االستقالل

؛ البنـك (BAM)؛ البنـك الجزائـري المصـري (CFCB)؛ الصـندوق الفرنسـي للقـرض والبنـك(SMC)للقـرض 

ـــــــــر ـــــــــة الجزائ ـــــــــك الشـــــــــعبي التجـــــــــاري والصـــــــــناعي (BPCIA)الشـــــــــعبي التجـــــــــاري والصـــــــــناعي لمدین ؛ البن
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 البنـــــك اإلقلیمـــــي للقـــــرض؛ (BPCIC)البنـــــك الشـــــعبي التجـــــاري والصـــــناعي بقســـــنطینة؛ (BPCIA)بـــــوهران

 . (BRCP)الشعبي

تمویــل نشــاطات حرفیــة خاصـــة وكــذلك تمویــل القطــاع العــام خاصــة فــي مجـــال : ومــن أهــم وظائفــه

  .فضال عن أعمال المصرفیة التقلیدیة  –األشغال  العمومیة ، البناء ،الري،الصید البحري  -السیاحة 

  (BEA)إنشاء البنك الخارجي الجزائري: ثالثا

وذلـك إلتمـام الحلقـة األخیـرة لتأمیمـات  1967أكتـوبر  19والمؤرخ فـي  67/204بموجب األمر رقم 

؛  (BBL)بــركالیس بنــك؛ (SG)الشــركة العامــة ؛ (CL) القــرض اللیــوني: البنــوك األجنبیــة وهــي كمــا یلــي

، وقــد تخصــص هــذا البنــك (BIAR)البنــك الصــناعي للجزائــر والحــوض المتوســط؛ (CN) القــرض الشــمالي

  لیات مع الخارج مع اإلضافة إلى عملیات المصرفیة التقلیدیةعند نشأته في تمویل العم
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   1985-1970النظام المصرفي بین : الفصل الثالث

  نظرة حول معالم الوضع المالي في السبعینات: المحور األول

االستثمار العمومي یمثل االستثمار الرئیسي في الجزائر، وفي نفس  1970أصبح منذ بدایة سنوات 

الوقــت أدت المــوارد البترولیــة المتضــاعفة بإهمــال تعبئــة االدخــار الخــاص لتمویــل ذلــك االســتثمار، ولــذلك 

یزانیــة الدولــة ثــم أصــبح تمویــل االســتثمار العمــومي والــوطني یعتمــد أساســا علــى المــداخیل النفطیــة وعلــى م

  : الدیون الخارجیة وأدى إهمال االدخار الخاص واالعتماد على االدخار العمومي إلى 

 جعل الخزینة العمومیة عنصرا رئیسیا في االستثمار . 

  تحویـــل البنـــوك التجاریـــة إلـــى غـــرف تســـجیل ومحاســـبة للتیـــارات المالیـــة مـــا بـــین الخزینـــة العمومیـــة

وأصــــبحت البنــــوك التجاریــــة كــــذلك أداة تنفیــــذ وأهملــــت وظیفــــة الوســــیط والمؤسســــات االقتصــــادیة، 

 .المالي

  تراكم عقیم لالدخار الخاص الذي أصـبح یكتنـز أو یتحـول إلـى ذهـب أو بتوظـف فـي شـراء خیـرات

 .)69-70، الصفحات 1991هني، ( طویلة االستهالك أو یحاول الهروب إلى الخارج

  :بما یلي  1971تمیز النظام المصرفي ابتداء من  كما

 التخصص الوهمي للبنوك التجاریة  –هیمنة دور الخزینة  –التمركز  -

ضمن هذا اإلطار تم إرساء القواعد األساسیة لتمویل قطاع اإلنتاج والتي أصبحت الخزینة العمومیة 

بموجبــه وســیطا مالیــا أساســیا أي المركــز المــالي لالقتصــاد باالعتمــاد الكلــي علیهــا وبالناحیــة العملیــة نجــد 

  ٕالى وصایة وزارة المالیة نتائج هذا القانون متعددة حیث أدت إلى االنتقال التدریجي للنظام المالي و 

وتراجــع دور البنــك المركــزي الــذي أصــبح ینحصــر فــي عملیــات الســوق النقدیــة وكمــا تراجــع دوره فــي 

  التحدید المباشر لسیاسة النقدیة فقد أصبح عرض النقود یقرر بالخطة المركزیة بما یخدم خزینة الدولة 

  1971اإلجراءات التي نص علیها قانون المالیة : أوال

من خاللها تم إسناد مهمة تسیر ومراقبة العملیـات   رؤیة جدیدة 1971حمل قانون المالیة لسنة  لقد

المالیــة للمؤسســات العمومیــة وللبنــوك وفرضــت مراقبــة صــارمة علــى التــدفقات النقدیــة وتــم اتخــاذ اإلجــراءات 

  :)326،325، صفحة 2013لطرش، (التالیة 

  



 طلبة السنة الثالثة لیسانس اقتصاد نقدي وبنكي                                           )محاضرات(مطبوعة مقیاس النظام المصرفي الجزائري 
 

 
15 

مـــــن طـــــرف المؤسســـــات العمومیـــــة لتمویـــــل عملیـــــات : الســـــحب علـــــى المكشـــــوف إمكانیـــــة اســـــتعمال -1

 من قانون المالیة  30االستغالل وذلك من خالل المادة 

 :تم تحدید طرق تمویل االستثمارات العمومیة المخططة  1971من قانون  07من خالل المادة  -2

  .بواسطة السندات قابلة إلعادة الخصم لدى البنك المركزيقروض بنكیة متوسطة األجل تم   -

  .قروض طویلة األجل ممنوحة من طرف المؤسسات المالیة المتخصصة مثل بنك الجزائر لتنمیة  -

  .التمویل عن طریق قروض خارجیة وذلك من خالل تصریح مسبق من طرف وزارة المالیة  -

الوطني عن طریق المساهمة اإلجباریة في میزانیة  تقویة دور المؤسسات المالیة في تعبئة االدخار -3

  71/93من التعلیمة  26الدولة وذلك بمقتضى المادة 

یــتم التمویــل البنكــي للمؤسســات العمومیــة بقیــام هــذه األخیــرة بتطبیــق كــل عملیاتهــا المالیــة فــي بنــك  -4

 واحد 

إلعــادة الهیكلــة دعــم المؤسســات العمومیــة التــي تواجــه عجــز فــي التســییر حیــث یــتم إعــداد مخطــط  -5

المؤسســات العمومیــة التـــي ســجلت عجـــز ناتجــا عـــن قیــود خارجیــة مفروضـــة مــن طـــرف الدولــة وٕالـــى 

 معاییر تطهیر المؤسسات العمومیة التي سجلت عجز ناتجا عن السوء التسییر 

 تحدید معدالت الفائدة بطریقة مركزیة وٕاداریة  -6

 التزام المؤسسات بفتح حسابین فقط لدى البنك  -7

  1971العیوب الناتجة عن قانون  :ثانیا

مــن محاولــة إعــادة الهیكلــة القطــاع البنكــي المنشــأ حــدیثا إال أنــه لــم  1971رغــم مــا أدى بــه القــانون 

  :یخلو من بعض المعوقات و النقائص تنتج عنها الكثیر من المشاكل

  .عدم توافق القطاع البنكي مع المحیط االقتصادي واالجتماعي -

بالجانـب التجـاري وتغطیـت حقـوق المؤسسـات رغـم االسـتثمارات إال أنهـا عـاجزة عـن صعوبات متعلقـة  -

  .تسدید حقوق الغیر

صعوبات تغطیة الحقوق من طرف المؤسسات الوطنیة والتي رغـم وضـعیتها المدینـة اتجـاه البنـوك إال  -

  .أنه یبقى لها إمكانیة الحصول على القرض البنكي في شكل خاصیة السحب على المكشوف

 االمـــــتالكأمـــــوال نیـــــة الدولـــــة بالقیـــــام  بـــــدفع رؤوس التـــــزام المؤسســـــات العمومیـــــة المســـــاهمة فـــــي میزا -

واالحتیاطات الخزینة العمومیة رغم أنها تحقق خسائر في غالبیتها وبذلك لم یكن األمـر سـوى تسـجیل 

 .1976زام من خالل قانون المالیة محاسبي أمام هذه الوضعیة تم إلغاء هذا االلت
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  الهیكلة إعادةالبنوك الناشئة عن : الثاني المحور

تقرر مراجعة المخططات االئتمانیة للفتـرة السـابقة ممـا انبثـق عنـه فكـرة  1979-1978وفي عامین 

إعـــادة هیكلـــة المؤسســـات العمومیـــة بهـــدف إعطائهـــا نـــوع مـــن االختصـــاص فـــي نشـــاطها وانبثـــق عـــن ذلـــك 

BADR،BDL   ) ،72، صفحة 1991هني(.  

  BADR البنك الجزائري للفالحة والتنمیة الریفیة :أوال

بعــد إعــادة هیكلــة البنــك الــوطني  1982-03-16المــؤرخ فــي  206-82تأســس بموجــب المرســوم 

الجزائــري بــرأس مــال قــدره ملیــار دینــار حیــث وكلــت لــه بجانــب قیامــه بجمیــع العملیــات المصــرفیة التقلیدیــة 

  : مهام التمویل

 تمویل هیكلة وأنشطة اإلنتاج الفالحي وكل األنشطة المتعلقة بهذا القطاع  -1

 یل هیكلة وأنشطة اإلنتاج الصناعي الفالحي تمو  -2

 تمویل هیكلة وأنشطة التقلیدیة والحرفیة   -3

  BDLبنك التنمیة المحلیة : ثانیا

بعــد إعــادة هیكــل القــرض  1985-04- 30المــؤرخ فــي  85-85انشــأ هــذا البنــك بموجــب المرســوم 

  الشعبي الجزائري وهو بنك إیداع واستثمار یهتم بشكل خاص بتمویل أنشطة المحلیة منها 

 االستمارات المخططة من قبل الجمعیات المحلیة  -1

 " قروض مرهونة "عملیات الرهن  -2

 فیة التقلیدیة خاصة اإلیداع یقوم بجمیع العملیات المصر  -3

ویالحظ انه قد تغیر مع تأسیس هذا المصـرفین نوعـا مـا هیكـل النظـام التمویـل وأدائـه كمـا إن إجـراء 

 تأسیس بنوك جدیدة تتكفل بتمویل قطاعات معینة تهدف إلى تأسیس ترسیخ تخصص البنوك

مــن -07مــا أقرتــه المــادة  ثــم العــودة لالعتمــاد علــى الخزینــة فــي تمویــل اســتثمارات المؤسســات وهــذا

االســتثمارات المخططــة للمؤسســات العمومیــة تكــون مضــمونة بتمویــل خزینــة الدولــة "  1978قــانون المالیــة 

  ".وعن طریق كذلك رؤوس األموال الدائنة للمؤسسات 
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  نقائص الجهاز المصرفي : ثالثا

غیاب قانون مصرفي موحد إذ لم یكن هناك قانون صدر من سلطات الجزائریة ینظم العالقـات  -1

بــین البنـــك المركـــزي وخزینـــة عمومیــة بـــین البنـــوك التجاریـــة والــذي انعكـــس علـــى دور الوســـاطة 

 المالیة 

وجود نزاعات على مستوي السـلطات النقدیـة بحیـث لـم یكـن هنـاك صـالحیات بـین وزارة المالیـة  -2

لمركزي ومجلس القرض ولجنة الفنیة للمؤسسات المصرفیة فقـد كانـت هنـاك بنـوك ممثلـة وبنك ا

على كافة التراب الـوطني وأخـرى غیـر ممثلـة وبالتـالي هنـاك تتـداخل فـي ودائـع ومـنح القـروض 

 فال تحترم تخصصات البنوك 

تجاریـة كانـت كانت الوساطة المالیة تتمیز بتدخل المباشر في التمویل االقتصادي أما البنـوك ال -3

 عملیاتها االقراضیة موجهة نحو قروض االستغالل
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  1986اإلصالحات المصرفیة لسنة : الفصل الرابع

نتیجـــة األزمـــة المزدوجـــة التـــي عاشـــها االقتصـــاد الجزائـــري فـــي منتصـــف الثمانیـــات بســـبب انخفـــاض 

 12/ 86بموجــب القــانون رقــم  1986أســعار البتــرول وانهیــار ســعر الصــرف الــدوالر ظهــرت إصــالحات 

ـــة علـــى  1986-08-16الصـــادر فـــي  ـــق بنظـــام البنـــوك والقـــرض حیـــث تـــم إدخـــال إصـــالح جذری والمتعل

الوظیفــة البنكیـــة مــن اجـــل إرســـاء المبــادئ العامـــة للبنـــوك العمومیــة وتوحیـــد اإلطـــار  القــانوني الـــذي یســـیر 

واألمــان فــي تســییر البنــوك العمومیــة  المؤسســات المصــرفیة حیــث تــم اعتمــاد مقــاییس الربحیــة و المردودیــة

خاصة في مجـال مـنح القـروض بمختلـف أنواعهـا ومـن هنـا ظهـر مـا یسـمى بـالخطر البنكـي كمفهـوم جدیـد 

  .دخل عالم إدارة البنوك التجاریة الجزائریة

   1986مبادئ قانون  :المحور األول

صــالح المنظومــة المصــرفیة یمكــن إیجــاز أهــم المبــادئ والقواعــد التــي تتضــمنها القــانون فــي إطــار اإل

 : )327، صفحة 2013لطرش، ( في ما یلي

جهاز المصـرفي فـي تـوفیر على الشراف اإلتقلیص دور الخزینة العامة في مجال تمویل االستثمارات و  -

 الموارد المالیة الضروریة لتنمیة االقتصادیة إال إن القانون لم یضع آلیات 

  . للبنوك المركزیةالتقلیدیة لدوره كبنك البنوك، وأصبح یتكفل بالمهام استعادة البنك المركزي  -

ن ر لإلقـراض وبــیأخیـ لجـأالفصـل بـین البنـك المركـزي كم بموجبـه تـموضـع نظـام بنكـي علـى مسـتویین  -

 .نشاطات البنوك التجاریة

روض فــي إطــار المخطــط زیــع القــاســتعادة البنــوك ومؤسســات التمویــل لــدورها فــي تعبئــة االدخــار وتو  -

فأصــبح بإمكــان البنــوك أن تســتلم الودائــع مهمــا كــان شــكلها ومــدتها، وأن تقــوم بمــنح . الــوطني للقــرض

حــق متابعــة اســتخدام القــروض  القــروض دون تحدیــد لمــدتها أو لألشــكال التــي تأخــذها  كمــا اســتعادت

 كیفیة استرجاعها والحد من مخاطرها 

مفهــوم جدیــد فــي مجــال ضــبط وتســییر القــروض یــتم فــي المخطــط  26مــادة فــي  86/12وادخــل القــانون 

 : الوطني للقرض الذي یعمل على تحدید ما یلي 

 حجم وطبیعة مصادر القروض الداخلیة والقروض التي تمنحها مؤسسات القرض -

 حجم القرض الخارجیة مجندة   -

 مستوى تدخل البنك المركزي لتمویل االقتصاد -
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 مدیونیة لدولةكیفیة ونمط تسییر  -

   1986المؤسسات الناشئة عن قانون : المحور الثاني

بهدف إعطاء دور هام لضبط وتوجیه النظام المصرفي أنشأت بموجب هذا القانون هیئات اإلشـراف 

 : والرقابة تتمثل فما یلي 

  المجلس الوطني للقرض: أوال

یستشــار هــذا المجلــس فــي تحدیــد سیاســة العامــة للقــرض بأخــذ بعــین االعتبــار احتیاجــات االقتصــاد 

الــوطني وخصوصــا مــا یتعلــق بتمویــل مخططــات وبــرامج التنمیــة االقتصــادیة والوضــعیة النقدیــة للبلــد ویقــوم 

بطبیعـة وحجـم  هذا المجلس بإعداد  الدراسات المرتبطة بدراسـة سیاسـة القـرض والنقـد كـل األمـور المرتبطـة

  وتكلفة القرض في إطار مخططات التنمیة االقتصادیة الوطنیة 

  اللجنة التقنیة للبنك :ثانیا

یــرأس هــذه اللجنــة محــافظ البنــك المركــزي وهــي مكلفــة بمتابعــة جمیــع المقــاییس ذات العالقــة بتنظــیم 

كما تسهر على ضـمان تطبیـق التنظیمـات والتشـریعات القانونیـة والبنكیـة تبعـا للسـلطات .  الوضعیة البنكیة

 روض تشجیع االدخار ومراقبة توزیع الق إلىالرقابیة المخولة لها وتهدف من وراء ذلك 

رابحـي، (  1986-1962أسـس ومبـادئ السیاسـة التمویلیـة للفتـرة  :المحـور الثالـث

  )58، صفحة 2000-2001

یسـتلزم معرفـة حجـم المـوارد المالیـة ویتطلـب تتبـع الدولـة مخطـط مركـزي :مبدأ مركزیة مـوارد المالیـة  -1

  .حصرها في مكان واحد هو الخزینة 

الوسـاطة المالیـة عـن طریـق قامـت السـلطات فـي تلـك الفتـرة بتنظـیم : مبدأ التوزیع المخطـط االئتمـان -2

وك والخزینــة، وعملیــة الوســاطة المالیــة أســندت للبنــوك، و توزیــع االئتمــان فحــددت مهــام البنــتخطــیط 

 :قسمت االستثمارات إلى مجموعتین

العامــة، التــي تقــوم بهــا الدولــة ضــمن میزانیتهــا وهــي اســتثمارات تتعلــق بالمشــاریع : اســتثمارات عامــة

  .العامة في حساب التجهیز، ویتم تمویلها من طرف الخزینة العمومیة للدولة
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تقـــوم الخزینـــة بتمویلهـــا إذا كانـــت طویلـــة األجـــل، أمـــا إذا كانـــت متوســـطة أو : االســـتثمارات المنتجـــة

 .قصیرة األجل فیتم تمویلها عن طریق البنوك

یتعلق هذا المبدأ بمراقبة األموال الممنوحة للمؤسسات العمومیة  :عمال موارد المالیة مبدأ مراقبة است -3

في شكل اعتمادات وقروض، حیث حاولت السـلطات المعنیـة مراقبـة اسـتعمال هـذه المـوارد وتوجیههـا 

  .حسب األهداف المحدد والمسطرة مسبقا، أما عن وظیفة المراقبة فقد أسندت للبنوك

واحــد بنــك  تتعامــل مــعأن  هــو مبــدأ یقــوم علــى إجبــار المؤسســات علــى :ي الموحــدالمصــرف التــوطین -4

 .ستثمارالاخاص بدورة بدورة االستغالل وآخر  حساب خاص ،حسابینفتقوم بفتح 

ـــذاتي لالســـتثمار  -5 ـــل ال ـــا  علـــى المؤسســـات تمویـــل اســـتثماراتهایمنـــع أیـــن   :مـــنح التموی دون ذاتی

 .مسبق من وزارة التخطیطترخیص 
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  1988تكییف النظام المصرفي مع قوانین اإلصالحات المصرفیة الصادرة : الفصل الخامس

إال أن استمرار األزمـة االقتصـادیة  86/12على الرغم من اإلصالحات المصرفیة الواردة في قانون 

بمـا فیهــا دفـع بالسـلطات الجزائریـة إلـى تطبیـق برنـامج إصـالحي واسـع مـس مجمـوع القطاعـات االقتصـادیة 

-01-12المــؤرخ فــي  88/06و 88/01وذلــك لصــدور قــانوني  1988البنــوك العمومیــة ابتــداء مــن ســنة 

والمتضــمن توجیـــه المؤسســات العمومیـــة حیـــث أصــبحت البنـــوك أكثـــر اســتقاللیة فـــي إدارة مواردهـــا  1988

خارجیة وبذلك أصبحت المالیة وفي منح القروض ودراستها للمشاریع ومتابعتها لدیونها وتسییرها لشؤونها ال

  .البنوك عبارة عن مؤسسات اقتصادیة تهدف إلى تحقیق الربح والمردودیة 

یعتبـــر هـــذا القـــانون تكمیلیـــا للقـــانون الســـابق والـــذي كـــان الهـــدف منـــه هـــو إصـــالح الهیاكـــل المالیـــة 

 AMMOUR) للمؤسســـات البنكیـــة لجعلهـــا أكثـــر فعالیـــة ودینامیكیـــة مـــن خـــالل تنظیمـــه للعالقـــات التالیـــة

BENHALIMA, 1996, pp. 80-85):  

سـعى هـذا القـانون  إلـى تنظـیم العالقـة التمویلیـة : العالقة التمویلیة بین البنوك والمؤسسـات العمومیـة

بتمویـل بین البنوك األولیة والمؤسسات العمومیة وذلك مـن خـالل توسـیع مهـام البنـوك فلـم یعـد البنـك ملزمـا 

هذه المؤسسات كما في السابق بل أصبح بإمكانه تقییم المخاطرة ووضع حدود للقروض التي یمنحها للحد 

مــن تصــاعد دیــون المؤسســات العمومیــة اتجــاه النظــام البنكــي كمــا أصــبح للبنــك الحریــة فــي اختیــاره لتمویــل 

  .المشاریع االستثماریة ذات المردودیة العالیة

ك مفهـوم الرشـادة البنكیـة وذلـك لصــعوبة الـتحكم فـي التـوطین والتخصــص فـي هـذا اإلطـار ظهـر كــذل

ـــر  ـــم أصـــبحت للمؤسســـات العمومیـــة الحریـــة فـــي اختیـــار البنـــك الـــذي یحقـــق لهـــا منـــافع اكب البنكـــي ومـــن ث

كمــا أن البنــك مــن جهتــه أصــبح بإمكانــه مــن تحــدي معــدالت الفائــدة باســتثناء . خصوصــا بعــد اســتقاللیتها

تــي یحــددها البنــك المركــزي والتــي تتمثــل فــي تحدیــده للحــدود القصــوى والــدنیا لمعــدالت المعــدالت المــدارة ال

 .الفائدة والتي حولها تحدد كل المعدالت األخرى وهذا ما یوحي بالتحریر التدریجي لمعدالت الفائدة

 منح هذا القانون للبنك المركزي الجزائري دور :  األولیةالعالقة بین البنك المركزي و البنوك 

باعتباره عونا استشاریا و تنفیذیا للمخطط  األولىالمراقب للنظام المالي ، فهو یحتل المكانة المنظم و 

فهو . المناسبة لتحقیق االستقرار النقدي اإلجراءاتلهذا البنك سلطة اتخاذ  أنالوطني للقرض ، كما 

الخصم  إعادةمعدالت  أسقفالسیاسة النقدیة ، تحدید  أدواتعن تسییر  األخیرو  األولالمسؤول 

معاییر  إلىكما یسند هذا القانون خلق النقود . للمؤسسات القرضیة و تحدید معدالت الفائدة المدارة 
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تضخم السیولة دون  إلىال تؤدي القروض الممنوحة لالقتصاد من طرف البنوك مستقبال  حتى مضبوطة

 )  التضخم النقدي( مقابل مادي ومن ثم ظهور االختالل النقدي 

 اعتنى هذا القانون بتنظیم هذه العالقة بین : ومیةین البنك المركزي و الخزینة العمالعالقة ب

الطرفین وذلك بتنظیمه لتغطیة الذمم الغیر مدفوعة ، الحد من تسبیقات البنك المركزي للخزینة العمومیة 

القانون للخزینة العمومیة و یخول هذا .عنها تدریجیا فیما یتعلق بتمویل االقتصاد العبءخصوصا بعد رفع 

 أوذونات الخزینة أل إصدارهاالحصول على الموارد المالیة التي تحتاجها بالتصرف عن طریق  إمكانیة

   . مشاركتها في السوق النقدي إمكانیةسندات التجهیز مع 

هـدف إلـى إصـالح منظومـة المصـرفیة وفـق المتغیـرات جدیـدة التـي یعیشـها ی 88/06وقد كان قانون 

   :اقتصاد الوطني من خالل

 .تأكید دور البنك المركزي في إشراف على سیاسة النقدیة وتوجیهها  -

  .تحدید سقوف القروض المصرفیة الموجهة لالقتصاد الوطني -

 .السماح للبنوك العمومیة بتقدیم القروض المتوسطة وطویلة األجل في إطار مخطط القرض -

 .التوطین المصرفيعدم إلزام المؤسسات بمبدأ إجباریة  -

 .إلغاء النظام الخاص برخص االستیراد وتعویضه بنظام میزانیة العملة الصعبة -

وعرفت البنوك على غرار المؤسسات االقتصادیة تحوالت هامة كرست استقاللیتها المالیة وأصـبحت 

والتنظیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة لها رأس مال خاص كما عرفت تحوالت هامة مست جوانبها اإلداریة 

حیث أصبحت عبارة عن شركات مساهمة تتمتع باستقاللیة المالیة وتخضع إلحكام القانون التجاري وتلتزم 

  .بتوجیهات البنك المركزي ویحدد العالقة بین مختلف مكونات المنظومة المصرفیة الجزائریة 
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  10-90إصالحات المصرفیة في إطار قانون النقد والقرض  :الفصل السادس

إن رغبة السلطات في تفادي سلبیات مرحلة السابقة وتجاوز قصور اإلصالحات وتماشیا مع سیاسة 

التحـول إلــى اقتصـاد الســوق ومحاولـة االنــدماج فـي االقتصــاد العـالمي جــاء القـانون المتعلــق بالنقـد والقــرض 

الجزائــري وجعلــه فــي والــذي أعــاد التعریــف كلیــة الهیكــل النظــام المصــرفي  1990أفریــل  14الصــادر فــي 

ســیاق التشــریع المصــرفي الســاري المفعــول فــي مختلــف بلــدان العــالم ،حیــث ظهــر تغیــر جــذري فــي فلســفة 

العمل المصرفي سواء على مستوى القواعد واإلجراءات أو على مستوى التعامل واآللیات فضل علـى تغیـر 

بلعـوز ( ورها فـي ظـل المرحلـة الجدیـدةالمفاهیم وتجدید اإلصالحات المخولة للمؤسسات المصرفیة للقیـام بـد

  .)496، صفحة 2004و كتوش، 

ومــن أهــم النقــاط التــي تضــمنها قــانون النقــد والقــرض وأحــداث عالقــة جدیــدة بــین مكونــات المنظومــة 

جــاء قــانون النقــد المصــرفیة مــن جهــة وبینهــا وبــین مؤسســات االقتصــادیة العمومیــة مــن جهــة أخــرى وبهــذا 

  : )343،342، صفحة 2013لطرش، ( والقرض بمجموعة من التدابیر نذكر أهمها

منح االستقاللیة للبنك المركزي الذي أصبح یسمى بنك الجزائر واعتباره سـلطة نقدیـة حقیقیـة مسـتقلة  -1

عــن ســلطات المالیــة تتــولى إدارة وتوجیــه السیاســة النقدیــة فــي الــبالد إلــى جانــب إعــادة تنظیمــه وذلــك 

 بظهور هیئات جدیدة تتولى تسییر البنك وٕادارته ومراقبته 

ومیـــة لزیـــادة فعالیتهـــا فـــي النشـــاط المصـــرفي بقیامهـــا بالوســـاطة المالیـــة فـــي تعـــدیل مهـــام البنـــوك العم -2

تمویـــل االقتصـــاد الـــوطني وذلـــك بإلغـــاء التخصـــص فـــي نشـــاط مصـــرفي وتشـــجیع البنـــوك إلـــى تقـــدیم 

وخدمات مصرفیة جدیدة ودخـول األسـواق المالیـة ومواجهـة المنافسـة نتیجـة انفتـاح السـوق المصـرفیة 

 .أو جنبي على القطاع الخاص الوطني

تفعیــل دور الســلطة المصــرفیة لتنمیــة وتمویــل اقتصــاد الــوطني وفتحتــه أمــا البنــوك الخاصــة وبنــوك  -3

 .أجنبیة لمزاولة أنشطتها المصرفیة إلى جانب إقراره بإنشاء سوق للقیم المنقولة 

 أهداف ومبادئ قانون النقد والقرض: المحور األول

  أهداف قانون النقد القرض : أوال

  :إلى تحقیق ما یلي 1990-04- 14الصادر في  10-90قانون هدف 

 وضع حد إلى كل تدخل إداري في القطاع المصرفي وٕاداري  -
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 شؤون النقد والقرض ار لدور البنك المركزي في تسییر رد االعتب -

 نقودللضمان تسییر جید  -

طـرف مجلـس  مـن(تشجیع االستثمارات الخارجیة والسماح بإنشاء مصارف وطنیة خاصة أو أجنبیة  -

 )النقد والقرض 

 إلغاء مبدأ تخصص البنوك وتحدید توضیح النشاطات الموكلة للبنوك والهیئات المالیة  -

 )فتح سوق للقیم المنقولة (ادیین تنویع مصادر التمویل للمتعاملین االقتص -

  .إیجاد مرونة نسبیة لتحدید سعر الفائدة من قبل البنوك -

  النقد والقرضقانون مبادئ : ثانیا

بعـــدة أفكـــار جدیـــدة تصـــب محلهـــا فـــي مـــنح النظـــام البنكـــي مكانـــة حقیقیـــة  10-90لقـــد أتـــى قـــانون 

كمحـــرك أساســـي لالقتصـــاد وانعكـــاس توجهـــات النظـــام االقتصـــادي الجدیـــد المنـــتهج فـــي الجزائـــر ومـــن أهـــم 

  : )348 -344، الصفحات 2013لطرش، ( یلي مبادئه ما

تبنــى قــانون النقــد والقــرض هــذا المبــدأ حتــى تتخــذ القــرارات : الفصــل بــین الــدائرة النقدیــة ودائــرة حقیقیــة  -1

على أساس األهداف النقدیة التي تحـددها السـلطة النقدیـة بنـاء علـى الوضـع النقـدي السـائد لـیس علـى 

 أساس كمي عملیة اإلصدار 

الخزینة بموجب هذا القانون حرة في لجوئهـا للبنـك المركـزي لم تعد : نقدیة والمالیةالدائرة الالفصل بین  -2

 :لتمویل عجزها وقد سمح هذا المبدأ في تحقیق أهداف التالیة

 استقرار البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزینة  -         

 تقلیص دیون الخزینة اتجاه البنك  -         

 تراجع التزامات الخزینة في تمویل االقتصاد  -         

بموجب هذا القانون أبعدت الخزینة عن تمویل االقتصاد : الفصل بین دائرة المیزانیة ودائرة االئتمان  -3

 لیقتصر دورها في تمویل االستثمارات العمومیة مخططة من طرف الدولة 

جـاء لیلغـى التعــدد فـي مراكــز  10-90یجــب التـذكیر أن قــانون : إنشـاء سـلطة نقدیــة وحیـدة ومسـتقلة -4

السلطة النقدیة وقد وضع هذه السلطة في الدائرة النقدیة المتمثلة هیئة جدیدة تحت اسـم مجلـس النقـد 

 والقرض 
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جـاء قـانون النقـد والقـرض لیؤكـد أقامـت نظـام مصـرفي علـى : إلى مسـتویین  النظام المصرفيوضع  -5

كملجأ أخیر لإلقـراض وبـین مهـام البنـوك األخـرى مستویین بمعنى الفصل بین مفهوم البنك المركزي 

 كمؤسسات تقوم بتعبئة المدخرات ومنح االئتمان 

   10-90الهیاكل الجدیدة التي جاء بها قانون : المحور الثاني

باعتبـــار أن القـــانون هـــدف لالعتمـــاد علـــى االدخــــار والســـوق المـــالي فـــي تمویـــل عـــوض المدیونیــــة 

  .والوسائل الضروریة لضمان حسن سیر التنظیم النقدي والبنكيوالتضخم فقد تم إنشاء الهیئات 

     مجلس النقد والقرض: أوال

یعتبــر إنشــاء مجلــس النقــد والقــرض مــن العناصــر األساســیة التــي جــاء بهــا قــانون النقــد بــالنظر إلــى 

 :المهام التي وكلت إلیه وصالحیات الواسعة التي منحت له حیث یؤدي مجلس النقد والقرض دورین

 .وظیفة مجلس إدارة بنك الجزائر -

 .وظیفة السلطة النقدیة للبالد  -

وقـد تـم تكریسـه بموجـب  01/01وفـق القـانون  2001نه تم الفصل بین هـاتین الـوظیفیتین سـنة أإال 

أن مجلــس النقــد  03/11 مــن األمــر 58أمــا فیمــا یخــص تركیبــة هــذا المجلــس فتبــین المــادة  03/11قــانون

 3 –نـواب  3-محـافظ (أعضـاء  7أعضـاء مجلـس بنـك الجزائـر عـددهم : أعضـاء  9الـى  8والقرض من 

  لهم خبرة في قانون النقد والقرض وشخصیتان یتم بواسطة مرسوم رئاسي 

یتمتــع مجلــس النقــد والقــرض بســلطات واســعة فــي مجــال النقــد والقــرض ویمــارس هــذه الســلطات علــى 

  : الخصوص في المجاالت التالیة

    مهام المجلس النقد والقرض

 إصدار النقود  -5

معــاییر وشــروط بنــك الجزائــر خاصــة فــي مجــاالت إعــادة الخصــم وســندات الموضــوعة مــأخوذة علــى  -6

 .سبیل األمانة ورهن السندات العامة والخاصة والعملیات ذات الصلة بالذهب والعمالت 

 تحدید سیاسة النقدیة واإلشراف علیها ومتابعتها وتقسیمها واإلشراف علیها -7

 دفع وسالمتها سیر أنظمة ال -8
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 منتجات االدخار والقرض الجدیدة  -9

اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة بما فیها المكاتب التنفیذیة وفروع البنوك األجنبیة وٕاقامة شبكاتها  - 10

 .وتحدید الحد األدنى من رأس مال المطلوب تأمینه من طرف هذه البنوك والمؤسسات المالیة

 ب تطبیقها على البنوك والمؤسسات المالیةیة التي یجتحدید المعاییر االحتراز  - 11

 حمایة الزبائن  - 12

 نین والمقاییس المحاسبیة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالیة اوضع القو  - 13

 تسییر احتیاطات الصرف  - 14

   بنك الجزائر بموجب النقد والقرض: ثانیا

أصبح بنك المركـزي یسـمى بنـك الجزائـر وهـو عبـارة عـن مؤسسـة وطنیـة تتمتـع بالشخصـیة المعنویـة 

واالستقالل المالي وتعود ملكیة رأس ماله بكامل لدولة وسیر بنك الجزائر من طرف المحافظ ومجلس النقد 

  والقرض 

فیر أفضـــل تتمثــل مهمـــة بنــك الجزائـــر فــي تـــو  10-90مــن قـــانون النقــد والقـــرض  55حســب المـــادة 

الشروط  بنمو منتظم االقتصاد الوطني والحفاظ علیها بإنماء جمیع الطاقات اإلنتاجیـة الوطنیـة مـع السـهر  

علــى االســتقرار الــداخلي والخــارجي للنقــد ولهــذا الغــرض یكلــف بتنظــیم الحركــة النقدیــة ویوجــه ویراقــب جمیــع 

  .الوسائل المالئمة توزیع اتجاه الخارج واستقرا سوق الصرف

  : ملیات بنك الجزائرع

یقوم بنك الجزائر بعملیات واسعة ومتنوعة ذات صلة بالتسییر النقدي والمالي الكلي للبالد یمكـن أن 

  :تذكر منها ما یلي

 القیام بكل عملیات الخصم  -

مــنح قــروض مضــبوطة بســندات الخزینــة أو الــذهب أو العمــالت األجنبیــة أو الســندات قابلــة للخصــم  -

 ل مجلس النقد والقرض  كما هي محددة من قب

 التدخل في السوق النقدیة وفق الشروط التي یحددها مجلس النقد والقرض -

 منح الخزینة مكشوف بالحساب الجاري -

 القیام بكل العملیات على االحتیاطي الذهب التي تعد ملكیة لدولة  -
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إجــــراء مختلــــف العملیــــات التــــي تتعلــــق بســــندات الــــدفع المحــــررة بــــالعمالت األجنبیــــة وكــــل األرصــــدة  -

 األجنبیة 

  إدارة تسییر احتیاطات الصرف وتوظیفها وفق كیفیات یحددها مجلس النقد والقرض -

  هیئات الرقابة :ثالثا

إن التنظـــیم لنظـــام المصـــرفي الجزائـــري الـــذي بموجبـــه فـــتح المجـــال أمـــام البنـــوك الخاصـــة الوطنیـــة 

واألجنبیــة والتــي یعتمــد علــى قواعــد الســوق یتطلــب أن تكــون للســلطة النقدیــة آلیــات وهیئــات الرقابــة لضــمان 

 ت الرقابـة مـن االنسجام واالنضباط السوق المصرفي ویحـافظ علـى االسـتقرار نظـام المصـرفي ویتكـون هیئـا

  :)209 -205، الصفحات 2011لطرش، (

 : )لجنة الرقابة المصرفیة(لجنة المصرفیة  3-1

من قانون النقد والقـرض علـى إنشـاء هـذه اللجنـة وحـددت أعضـائها وصـالحیاتها  143نصت المادة 

أصـبحت اللجنـة  105المـادة  03/11أعضـاء وبعـد التعـدیل وفـق األمـر  5حیث كانت اللجنـة تتشـكل مـن 

 2010-08-26المـؤرخ فـي  10/04أعضـاء بموجـب األمـر  8أعضاء ثم ارتفع العدد إلـى  6تتكون من 

 سنوات وهم  5یعین جمیع أعضاء اللجنة بمرسوم رئاسي لمدة حیث 

  .محافظ بنك الجزائر رئیس -

 .أعضاء یتم اختیارهم نظرا لكفاءتهم في مجال مالي وبنكي ومحاسبي 3 -

 ندب من مجلس الدولة یختاره رئیسهقاضیان یندب أحدهما من محكمة العلیا ویختاره رئیسها وثاني ی -

  .للقضاءبعد استشارة مجلس األعلى 

  .ممثل عن مجلس المحاسبة یختاره رئیسه من بین مستشارین الصنف األول -

  .ممثل عن وزیر المالیة -

    :مهام اللجنة المصرفیة

 مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة لإلحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیه -

 معاقبة هذه البنوك والمؤسسات المالیة على االختالالت التي تتم معاینتها  -

فحص شروط استغالل البنـوك والمؤسسـات المالیـة وتسـهر علـى نوعیـة وضـعیتها المالیـة كمـا تسـهر  -

 على احترام قواعد قسم سیر المهن
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علـى األسـاس الوثـائق أو تقوم اللجنة المصـرفیة بأعمالهـا الرقابیـة علـى البنـوك والمؤسسـات المالیـة أمـا  -

 في عین المكان عبر زیارتهم لهذه المؤسسة 

  : مركزیة المخاطر 2- 3

في إطار الوضع الجدید المتسم بحریة المبادرة وقواعد السوق والعمل المصرفي ونظرا لحریة 

المنافسة بین البنوك تتزاید المخاطر المرتبطة في النشاط المصرفي وخاصة المرتبطة بالقروض یحاول 

من هذه مساعدة النظام البنكي على التقلیل  إلىالبنك المركزي أن یجمع كل المعلومات التي تهدف 

هیئة تقوم بتجمیع هذه المعلومات  8في مادته  03/11المخاطر وفي هذا اإلطار أسس بموجب األمر 

ینظم وسیر بنك الجزائر مصلحة مركزیة للمخاطر تدعى مركزیة المخاطر "" سمیة بمركزیة المخاطر 

مسحوبة وضمانات تتكفل بجمع أسماء المستفیدین من القروض وطبیعة سقف القرض الممنوحة والمبالغ ال

 "" المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة

والصـــادر عـــن بنـــك الجزائـــر تنظـــیم مركزیـــة  1992-03-22المـــؤرخ فـــي  92/01یصـــنف النظـــام 

المخـاطر وطـرق عملهـا حسـب المـادة األولـى مـن هـذا النظـام وتعتبـر هیكـل مـن هیاكـل بنـك الجزائـر وهیئــة 

ك ولقد فـرض بنـك الجزائـر علـى كـل هیئـات القـرض التـي لهـا نشـاطها الـوطني للمعلومات على مستوى البن

هـــذه المركزیـــة واحتـــرام قواعـــد عملهـــا لمـــا ینبغـــي علیهـــا أن تقـــدم تصـــریحات بكـــل القـــروض  إلـــىاالنضـــمام 

 .الممنوحة لزبائنها

  :  مركزیة عوارض الدفع 3-3

قا معلومــات خاصــة تتضــمن رغــم أن هنــاك مركزیــة المخــاطر علــى مســتوى بنــك الجزائــر تعطــي مســب

أنــواع القــروض والزبــائن إال أن ذلــك ال یلغــى بشــكل كامــل المخــاطر المرتبطــة بهــذه القــروض ففــي المحــیط 

االقتصـادي والمــالي الجدیــد الـذي یتمیــز بعــدم التغیـر واالســتقرار تقــوم البنـوك والمؤسســات المالیــة بأنشــطتها 

أن تحـدت بعـض المشـاكل علـى مسـتوى اسـترجاع هـذه  بمنح القروض إلى الزبائن وأثناء ذلك مـن المحتمـل

بإنشــاء مركزیــة  1992-03-22المــؤرخ فــي  92/02القــروض ولــذلك قــام البنــك الجزائــري بموجــب النظــام 

. لعـوارض الـدفع فـرض علــى كـل الوسـاطة المالیـة االنضــمام إلـى هـذه المركزیـة وتقــدیم كـل المعلومـات لهــا 

علومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظهر عند استرجاع وتقوم مركزیة عوارض الدفع بتنظیم الم

 القروض أو التي لها عالقة باستعمال مختلف وسائل الدفع ویتلخص عملها في عنصرین 



 طلبة السنة الثالثة لیسانس اقتصاد نقدي وبنكي                                           )محاضرات(مطبوعة مقیاس النظام المصرفي الجزائري 
 

 
29 

هو تنظیم بطاقة مركزیة عوارض الدفع وما قد یـنجم عنهـا وتسـییرها وتتضـمن كـل الحـوادث : األول 

   .روضالمسجلة بشأن مشاكل الدفع وتسدید الق

هـــو نشـــر قائمـــة عـــوارض الـــدفع ومـــا یمكـــن أن یـــنجم عنهـــا مـــن تبعـــات وذلـــك بطریقـــة دوریـــة : ثـــاني

  .وتبلیغها إلى الوساطة المالیة

  : جهاز مكافحة إصدار شیكات بدون رصید 3-4

أتى هذا الجهاز لیدعم ضبط قواعد العمل بأهم وسائل الدفع وهي الشیك ولقد تم انجـاز هـذا الجهـاز 

ویعمل هذا الجهاز على تجمیع المعلومـات المرتبطـة  1992-03-22المؤرخ في  92/03بموجب النظام 

بعــوارض دفــع الشــیكات لعــدم كفایــة الرصــید والقیــام بتبلیــغ هــذه المعلومــات إلــى الوســائط المــالیین المعنیــین 

رح ویجب على الوسائط الذین وقعت لدیهم عوارض الدفع لعدم كفایة الرصید أو عدم وجوده أصال أن یصـ

بذلك إلى مركزیة عوارض الدفع حیث یمكن استغاللها وتبلیغهـا للـذین یجـب علـیهم أن یتطلعـوا علـى سـجل 

   .عوارض الدفع قبل تسلیم أول دفتر شیكات لزبون

  : مركزیة المیزانیات  3-5

تقــوم هــذه الهیئــة بجمــع المعلومــات المحاســبیة والمالیــة لشــركات الحاصــلة علــى القــروض مــن أجــل 

المــالي ولمعرفــة إذا كانــت دراســة الجــدوى المقدمــة للحصــول علــى القــرض مطابقــة لدارســة المرســلة التحلیــل 

   .إلى البنك المركزي وهنا یراقب البنك إذا كانت هناك اختالف بین الدراستین

   البنوك المؤسسات المالیة : رابعا

تجاریـــة أو فـــي شـــكل أتـــاح قـــانون النقـــد والقـــرض إمكانیـــة إنشـــاء هیئـــات مالیـــة إمـــا فـــي شـــكل بنـــوك 

  :)357 -355، الصفحات 2013لطرش، ( مؤسسات مالیة

المتعلــق بالنقــد والقــرض یعتبــر بنــك  03/11مــن القــانون  70حســب المــادة : البنــوك التجاریــة  -1

علــى أســاس  68*67*66التجــاري كــل بنــك بوســعه القیــام بجمیــع العملیــات المنصــوص علیهــا فــي المــواد 

برجــوع إلــى هــذه المــواد نجــد أن البنــوك التجاریــة هــي تلــك المؤسســات التــي تقــوم أنهــا تمثــل مهنتــه العادیــة و 

تـوفیر وسـائل الـدفع الالزمــة 'مـنح القــروض 'تلقـى األمـوال مــن الجمهـور السـیما الودائـع :"" بعملیـات التالیـة 

  .ووضعها تحت تصرف الزبائن وٕادارتها
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ـــة  -2 المؤسســـات المالیـــة هـــي تلـــك  03/11مـــن القـــانون  71حســـب المـــادة   :المؤسســـات المالی

المؤسسات التي یكون بوسعها القیام بكل العملیـات المالیـة ماعـدا تلقـى األمـوال مـن الجمهـور وٕادارة وسـائل 

الدفع ووضعها تحت تصـرف الزبـون ویعنـي ذلـك أن المؤسسـات المالیـة تقـوم بـالقرض دون اسـتخدام أمـوال 

  .الغیر

أصـبح  90/10بعـد صـدور قـانون    :بنوك والمؤسسات المالیة الوطنیة الخاصة واألجنبیـة ال -3

بإمكان البنوك الخاصة الوطنیة واألجنبیة مزاولة نشاطها في السوق المصرفیة الجزائریة طبقا لقواعد قانون 

رض الجزائــري وكــل بنــك خــاص وطنــي أو أجنبــي یجــب أن یحصــل علــى اعتمــاد بمحنــه مجلــس النقــد والقــ

ویجب أن یستعمل هذه البنوك رأس مال یسـاوي أقـل رأس مـال األدنـى والمطلـوب تأمینـه مـن طـرف البنـوك 

شروط تأسیس أي بنك  1993-01-03المؤرخ في  93/01المؤسسات المالیة واألجنبیة كما حدد النظام 

 : ه الشروط المطلوبةبیة ومن بین هذأو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فروع للبنوك والمؤسسات المالیة واألجن

  .القانون األساسي للبنك أو المؤسسة المالیة -

  .تحدید برنامج نشاط البنك -

  .الوسائل المستخدمة من طرف البنك أو المؤسسات المالیة -

بإنشاء مؤسسات مصرفیة جدیدة خاصة ومختلطة جزائریة وأجنبیـة  10-90لقد سمح صدور قانون 

العمومیة وللمساهمة في ترقیة النشاط المصرفي كنوع من المنافسة  حیث ظهرت هذه البنوك لتدعیم البنوك

  .بین البنوك

مؤسسة مالیـة فلقـد تغیـر حسـب التعـدیالت كمـا  أوأما بالنسبة لرأس المال الواجب توفره الفتتاح بنك 

 :كما یلي) 1(هو موضح في الجدول رقم 
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  1990ات المالیة منذ تطور رأس المال األدنى للبنوك والمؤسس): 1(جدول رقم   

  راس المال االدنى للمؤسسات المالیة  رأس المال األدنى للبنوك  

جویلیة 4مؤرخ في  01- 90النظام 

1990  

  ملیون دینار 100  ملیون دینار 500

مارس  4مؤرخ في  01- 04النظام 

2004  

  ملیون دینار 500  ملیار دینار 2.5

دیسمبر  23مؤرخ في  04- 08النظام 

2008  

  ملیار دینار 3.5  ملیار دینار 10

  .415، ص 2013الطاهر لطرش، االقتصاد النقدي والبنكي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : المصدر
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  التعدیالت التي أدخلت على قانون النقد و القرض  : الفصل السابع

   2001عام  والقرضتي أدخلت على قانون النقد أهم التعدیالت ال: المحور األول

 01/01مــن خـالل األمــر  2001إن التعـدیالت التـي أدخلــت علـى قــانون النقـد والقـرض خــالل عـام 

  : تهدف أساسا إلى تقسیم مجلس النقد و القرض إلى جهازین

األول یتكــون مــن مجلــس اإلدارة الــذي یشــرف علــى إدارة وتســییر شــؤون البنــك المركــزي ضــمن الحــدود  -

  . انونالمنصوص علیها في الق

ـــي عـــن دوره  - ـــأداء دور الســـلطة النقدیـــة والتخل ـــف ب الثـــاني یتكـــون مـــن مجلـــس النقـــد والقـــرض وهـــو مكل

  .  كمجلس إدارة لبنك الجزائر

مـــن قـــانون النقـــد والقـــرض تعـــدل أحكـــام الفقـــرتین  23تعـــدل المـــادة  01/01مـــن األمـــر  03والمـــادة 

التي تنص على أنـه ال تخضـع وظـائف المحـافظ ونـواب المحـافظ إلـى قواعـد  23األولى والثانیة من المادة 

  . الوظیف العمومي وتتنافى مع كل نیابة تشریعیة أو مهمة حكومیة أو وظیفة عمومیة 

یمكــــن للمحــــافظ أو نوابــــه أن یمارســــوا أي نشــــاط أو وظیفــــة أو مهنــــة مهمــــا تكــــن أثنــــاء ممارســــة وال 

  . وظائفهم ما عدا تمثیل الدولة لدى مؤسسات عمومیة دولیة ذات طابع مالي أو نقدي أو اقتصادي

 وهـذه, من قانون النقد والقرض  23ألغى الفقرة الثالثة من المادة  2001ومما یالحظ هو أن تعدیل 

كمـا , الفقرة كانت تتضمن عدم السمح للمحافظ ونوابه االقتراض من أیـة مؤسسـة جزائریـة كانـت أو أجنبیـة 

, ال تقبل التعهدات الصادرة في محفظة البنك المركزي وال في محفظة أي بنك عامل داخل التراب الوطني 

حصـــول علـــى قـــروض أو وقـــد یكـــون هـــذا اإلجـــراء حـــاجزا لعـــدم اســـتغالل المحـــافظ ونوابـــه للمنصـــب فـــي ال

قـــد یتـــاح للمحـــافظ ونوابـــه تحصـــیل  2001وبـــزوال هـــذا القیـــد وفـــق تعـــدیل , تمـــویالت بتعهـــدات شخصـــیة 

وكذا التعامـل فـي محفظـة بنـك الجزائـر ومحـافظ , قروض وتمویالت سواء من مؤسسات أجنبیة أو جزائریة 

  . بقیة البنوك العاملة في الجزائر 

   : 01/01من األمر رقم  13المادة 

والتــي تــنص علــى انــه یعــین المحــافظ لمــدة  90/10مــن القــانون  22تلغــي هـــذه المــادة أحكــام المــادة 

یمكــن تجدیــد والیــة المحــافظ ونوابــه مــرة . ســتة ســنوات ویعــین كــل مــن نــواب المحــافظ لمــدة خمــس ســنوات 

  . واحدة 

ادح بموجــب مرســوم تــتم إقالــة المحــافظ ونوابــه فــي حالــة العجــز الصــحي المثبــت قانونــا أو الخطــأ الفــ

  . ال یخضع المحافظ ونوابه لقواعد الوظیفة العمومیة. یصدره رئیس الجمهوریة
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إن إلغــــاء هــــذه المــــادة لــــه تــــأثیر واضــــح علــــى درجــــة اســــتقاللیة بنــــك الجزائــــر ناهیــــك عــــن التغیــــرات 

  . 01/01والتعدیالت التي عرفها قانون النقد والقرض وفقا لألمر 

   11-03التي جاء بها األمر الرئاسي التعدیالت : المحور الثاني

 90/10والمتعل�ق بالنق�د والق�رض لیلغ�ي ق�انون  2003أوت  26الم�ؤرخ ف�ي  03/11صدر األمر 

تحت ظرف األزم�ات   27/02/2001المؤرخ في  01/01المتعلق بالنقد والقرض، ولیعدل ویكمل األمر 

الس كل من بنك الخلیفة والبنك الصناعي التي تعرضت لھا البنوك الخاصة الجزائریة، والتي نتج عنھا إف

، ھ��ذه الص��دمة أظھ��رت ع��دم ص��البة النظ��ام المص��رفي ب��الرغم م��ن مختل��ف )BICA(والتج��اري للجزائ��ر 

، )ال�خ...اللجنة المصرفیة، المفتشیة العامة لبن�ك الجزائ�ر (التنظیمات المستعملة للمراقبة بواسطة القانون 

مة الق�وانین، الوظیف�ة وآلی�ات النظ�ام المص�رفي، وم�ن أج��ل كم�ا ج�اء ھ�ذا الق�انون م�ن أج�ل تكثی�ف ص��را

  : (Sadeg, 2004, pp. 24,25) تحقیق ثالثة أھداف رئیسیة

 السماح لبنك الجزائر من التطبیق األحسن المتیازاتھ.  

 تدعیم التوافق بین بنك الجزائر والحكومة في الشؤون المالیة.  

 السماح بأفضل حمایة للتوظیف واالدخار العمومي للبنوك.  

شروط رئیسیة واجب توفرھا وعلى ممثلي النظ�ام المص�رفي الجزائ�ري العم�ل  كما أن ھناك ثالثة

 ,Sadeg, 2004) بھا من أجل تحقیق األھداف المبتغاة والوص�ول إلیھ�ا، وتتمث�ل ھ�ذه الش�روط فیم�ا یل�ي

pp. 25,26) : تك��وین ع��دد ھ��ام م��ن الم��راقبین األكف��اء لحس��اب بن��ك الجزائ��ر؛ وج��ود مكان��ة لألنظم��ة

اإلعالمی��ة القیاس��یة مرتك��زة عل��ى دع��ائم تقنی��ة لتحوی��ل المعلوم��ة واض��حة، س��ریعة، مؤمن��ة ل��دى ھ��ؤالء 

م�أمن م�ن ك�ل  الممثلین؛ تمویل االقتصاد بواسطة موارد السوق، معتمدا على نظ�ام مص�رفي ص�لب وف�ي

   .شبھة

لقــد جــاء هــذا الــنص التشــریعي فــي ظــرف تمیــز بتخــبط الجهــاز المصــرفي فــي ضــعف كبیــر فــي 

والــذي بــین , األداء وخاصــة بعــد الفضــائح المتعلقــة بــإفالس بنــك الخلیفــة والبنــك الصــناعي والتجــاري 

  . ة بصورة واضحة عدم فعالیة أدوات المراقبة واإلشراف التي یدیرها بنك الجزائر باعتباره السلطة النقدی

یعتبـــر نصـــا تشـــریعیا , والمتعلـــق بالنقـــد والقـــرض  2003الصـــادر فـــي أوت  03/11إن األمـــر 

إذ أنــه جــاء مــدعما ألهــم , یعكــس بصــدق أهمیــة المكانــة التــي یجــب أن یكــون علیهــا النظــام المصــرفي 

 مـع التأكیـد علـى بعـض التعـدیالت الجزئیـة التـي,  90/10األفكار والمبادئ التي تجسدت فـي القـانون 

والتي تتمثل أساسا في الفصل بین مجلس اإلدارة ومجلس النقد والقرض فیما ,  01/01جاء بها األمر 

المتعلـق بـإدارة بنـك  03/11حیث انه في الفصل الثاني من األمـر الرئاسـي , یخص الهیكل التنظیمي 

  . بكیفیة تشكیل مجلس إدارة بنك الجزائر ) 18(أشارت المادة  ،الجزائر
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علـــى مهـــام ووظـــائف مجلـــس اإلدارة والـــذي یعتبـــر الســـلطة التشـــریعیة ) 19(ادة كمـــا نصـــت المـــ

كمــا أنــه المخــول قانونــا  ،القائمــة علــى إصــدار النصــوص والقواعــد التنظیمیــة المطبقــة فــي بنــك الجزائــر

  . للبت في المنازعات والتأسیس كطرف مدني في الدعاوي القضائیة 

" ج"الفقـرة ) 62(سـلطة نقدیـة حیـث نصـت المـادة وتم كذلك توسیع مهام مجلـس النقـد والقـرض ك

ولهــذا یحــدد المجلــس األهــداف النقدیــة  ،ومتابعتهــا وتقییمهــا،بتحدیــده للسیاســة النقدیــة واإلشــراف علیهــا 

ویحـدد اسـتخدام النقـد وكـذا وضـع قواعـد الرقابـة ،السیما فیما یتصل بتطور المجامیع النقدیة والقرضـیة 

  .مخاطر االختالل  إلىن نشر معلومات في السوق ترمي ویتأكد م, في السوق النقدیة 

وهكـــذا أوكلـــت للمجلـــس مهمـــة حمایـــة زبـــائن البنـــوك والمؤسســـات المالیـــة فـــي مجـــال المعـــامالت 

  المصرفیة 

وذلــك مــن  ،وتــدعیم التشــاور والتنســیق مــابین بنــك الجزائــر والحكومــة فیمــا یخــص الجانــب المــالي

  : خالل

  . إثراء مضمون وشروط التقاریر االقتصادیة والمالیة -

  .إنشاء لجنة مشتركة بین بنك الجزائر ووزارة المالیة لتسییر الحقوق والدین الخارجي -

  . ناء الناجمة عن الكوارث الطبیعیة التي تقع في البلدبتمویل إعادة ال  -

  .العمل على انسیاب أفضل للمعلومة المالیة -

قــد حــدد بوضــوح عالقــة بنــك الجزائــر مـــع  03/11ع القــول أن األمــر وفــي هــذا اإلطــار نســتطی

 إطــارالحكومــة فمــنح البنــك االســتقاللیة التــي تمكنــه مــن رســم السیاســة النقدیــة المناســبة وتنفیــذها فــي 

ومـنح الحكومـة بالمقابـل السـلطة المضـادة التـي تمكنهـا ,  الرقابة تمارسها وزارة المالیة التابعة للحكومة 

ولعـل السـبب فـي هـذا التغییـر , بنـك الجزائـر فیمـا یتعلـق بالسیاسـة النقدیـة  إلیهیخلص  ما من أن تعدل

یعــود لمــا شــهدته الســاحة المصــرفیة الجزائریــة مــع بدایــة القــرن  10_ 90مقارنــة بقــانون النقــد والقــرض 

 ،جهــةاألمـر الــذي أثــر كثیـرا علــى أداء المنظومــة المصـرفیة مــن , بـإفالس العدیــد مـن البنــوك الخاصــة 

یة التــي یمارســها بنــك ومــن جهــة ثانیــة طــرح العدیــد مــن التســاؤالت فــي مــدى نجاعــة المراقبــة المصــرف

  .الجزائر

  2003مجموع التعدیالت التي جاءت بعد : المحور الثالث

  :إضافة إلى قوانین أخرى

الـذي یحـدد الحـد األدنـى لـرأس مـال البنـوك  2004مـارس  4الصادر فـي  04/01قانون رقم + 

  .والمؤسسات المالیة العاملة بالجزائر
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الذي یحـدد شـروط تكـوین االحتیـاطي اإلجبـاري  2004مارس  4الصادر في  04/02قانون + 

  .٪ كحد أقصى 15٪ و 0لدى البنك المركزي الذي یتراوح بین 

  .و الخاص بنظام تأمین الودائع المصرفیة 2004مارس  4الصادر في  04/03قانون رقم + 

المتعلقــة بالقواعــد المطبقــة علــى المعــامالت  2007فیفــري  3الصــادر فــي  01/07التعلیمــة + 

الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة حیث یضـطلع بنـك الجزائـر بـإجراء رقابـة بعدیـة بغـرض 

  .التأكد من قانونیة العملیات المنجزة في إطار هذا النظام

المتعلــق بــرأس المــال األدنــى للبنــوك و  2008دیســمبر  23المــؤرخ فــي  04-08النظــام رقــم + 

  .المؤسسات المالیة

الـذي أدخـل بعـض  2010أوت  26المـؤرخ فـي  04-10بموجـب األمـر  2010جاء تعـدیل + 

تركـزت بشـكل أساسـي علـى تعزیـز دور بنـك الجزائـر فـي الحفـاظ  11-03التعدیالت على نص األمـر 

للجنة المصرفیة إضافة إلى إعادة صیاغة نسـبة  على االستقرار النقدي و المالي وتعزیز الدور الرقابي

 .مساهمة رأس المال األجنبي في البنوك العاملة في الجزائر

وقـد مـس بعـض الجوانـب التنظیمیـة  11-03معدال متمما لألمـر  2010جاء إصالح  :مضمون اإلصالح

 :لعمل بنك الجزائر متمثلة في

 إعطــاء بنــك الجزائــر الكثیــر مــن الصــالحیات فــي  2010لقــد واصــل إصــالح  :جانــب بنــك الجزائــر

 : مجال عمله والمتمثلة في النقاط التالیة

 .السیاسة النقدیة أهدافالعمل على استقرار األسعار باعتبارها هدف من  -

 .العمل على االستقرار النقدي -

 .ضبط سوق الصرف -

 .یِعُد بنك الجزائر میزان المدفوعات -

 .السیر الحسن لنظم الدفع وفعالیتها وسالمتهاالحرص على  -

 .مراقبة نظم الدفع -

  إعــادة تنظــیم اللجنــة المصــرفیة مــن حیــث  2010قــدم إصــالح  ):اللجنــة المصــرفیة(جانــب الرقابــة

 :تشكیلتها التي أصبحت تضم

 المحافظ رئیسا -

وخاصــــــة أعضــــــاء یختـــــارون بحكــــــم كفـــــاءتهم فــــــي الشـــــؤون المصــــــرفیة والمالیـــــة ) 03(ثـــــالث  -

 .حاسبیةالم

 .قاضیان ینتدبان من المحكمة العلیا -

 .ممثل عن مجلس المحاسبة -
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 ممثل عن وزارة المالیة -

  .سنوات 5یعنون أعضاء اللجنة مدة 

  

ووفق المادة األولى یقوم  2017أكتوبر 11المؤرخ في  17/10بموجب األمر  2017تعدیل + 

بنــك الجزائــر ابتــداءا مــن دخــول هــذا الحكــم حیــز التنفیــذ، بشــكل اســتثنائي ولمــدة خمــس ســنوات بشــراء 

مباشــــرة مــــن الخزینــــة الســــندات المالیــــة التــــي تصــــدرها هــــذه األخیــــرة مــــن اجــــل المســــاهمة علــــى وجــــه 

ي ، تغطیة احتیاجات تمویل الخزینـة ، تمویـل الـدین العمـومي الـداخلي، تمویـل الصـندوق الخصوص ف

  . الوطني لالستثمار
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 الجھاز المصرفي الجزائري العولمة المالیة علىوانعكاسات  آثار: الفصل الثامن

  :الجزائري فیما یليالمصرفي  على النظام وآثارھا المالیة العولمةانعكاسات یمكن حصر 

  الجزائري تحریر الخدمات المصرفیة على الجھاز المصرفيلاآلثار المتوقعة : أوال

، الجزائري الجھاز المصرفي على وقعھا )GATS( المالیة خدماتلقد كان التفاقیة تحریر تجارة ال 

یس�مى بسیاس�ة التوأم�ة، إلى إبرام عقد مع اإلتحاد األورب�ي لتطبی�ق م�ا " ة الجزائریحیث لجأت السلطات 

 بغ�رض عص�رنتھ وفق�ا لم�ا ج�اءت ب�ھ جزائ�ري وھي عملیة تعن�ي ت�ولي بن�ك أجنب�ي تق�دیم مس�اعدة لبن�ك

كم��ا اختلف��ت اآلراء ح��ول . )37، ص��فحة 2001زی��دان، ن��وفمبر ( "ة المص��رفی خ��دماتاتفاقی��ة تحری��ر ال

فھن�اك توقع�ات ح�ول آث�ار س�لبیة , ةالجزائری� ةالمص�رفی االتفاقی�ة عل�ى المنظوم�ة اآلثار المتوقعة من ھذه

  :لآلثار السلبیة تتمثل في وأخرى إیجابیة، فالتوقعات

  "التخوف من المنافسة غیر المتكافئة مع البنوك األجنبیة. 

 المنافسة، نظ�را النخف�اض رؤوس أموالھ�ا ومحدودی�ة  ة غیر مھیأة لمواجھةالجزائری البنوك

 .األجنبیة المنافسة وتواضع خدماتھا بالمقارنة مع البنوك, أحجامھا

 األجنبیة لتقدیم خدماتھا  المصرفیة بما یعنیھ إتاحة الفرصة للبنوك خدماتتحریر تجارة ال إن

 األجنب��ي عل��ى المتط��ورة ف��ي الس��وق المحلی��ة، ق��د ی��ؤدي إل��ى خس��ائر تنش��أ م��ن ت��أثیر سیاس��ات البن��ك

وبالت��الي عل��ى سیاس��ات التنمی��ة عن��د وج��ود أش��كال المنافس��ة , الكلی��ة للدول��ةالسیاس��ات االقتص��ادیة 

في السیاسات االقتصادیة، یمكن أن تتأثر بھذا التح�ذیر مث�ل  حیث أن ھناك مجاالت رئیسیة, الضارة

 .االقتصادیة وغیرھا الرقابة على النقد والسیاسة

 لدولةالسیاسات االقتصادیة ل على األجنبیة تأثیر سیاسات البنوك. 

 المص���رفیة، تخف���یض دع���م البن���وك ل���بعض المؤسس���ات و  خ���دماتلتحری���ر تج���ارة ال یمك���ن

 .االقتصادیة الصناعات التي تتضمنھا برامج اإلصالحات

 المص��رفیة ت��وفر إط��ارات مص��رفیة م��اھرة ومؤھل��ة وق��ادرة عل��ى  خ��دماتتحری��ر ال یتطل��ب

أم��ا . )37، ص��فحة 2001زی��دان، ن��وفمبر ( "التكی��ف م��ع متطلب��ات المرحل��ة الراھن��ة والمس��تقبلیة 

  :التوقعات لآلثار اإلیجابیة فھي تتمثل في

  إن ارتفاع حدة المنافسة في ظل سوق مصرفیة مفتوحة یؤدي إلى تقدیم أفضل الخدمات وما

 .یتبع ذلك من رفع كفاءة الجھاز المصرفي

 الخ��دمات وتطویرھ��ا  مس��توى وج��ودة تل��ك المص��رفیة وتحس��ین الخ��دمات تخف��یض تك��الیف

  .باستمرار
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 المصرفیة من حیث القدرة اإلش�رافیة  خدماتتقویة دور البنك المركزي في مرحلة تحریر ال

 .   )39، 37، صفحة 2006الصرفي، ( "والتنظیمیة والرقابیة 

            

   اتفاقیة بازل على النظام المصرفي الجزائريتأثیر : ثانیا

لقد استلزم انفتاح السوق المصرفیة الجزائریة مسایرة التنظیمات والتشریعات العالمیة للبنوك وم�ن 

المؤرخ���ة ف���ي  74/94وعل���ى ض���وء ھ���ذه االتفاقی���ة ت���م إص���دار التعلیم���ة رق���م , أھمھ���ا اتفاقی���ة ب���ازل

وف��ي ھ��ذا اإلط��ار . الح��ذرة لتس��ییر البن��وك والمؤسس��ات المالی��ةوالمتعلق��ة بتحدی��د القواع��د  29/11/1994

فرضت ھذه التعلیمة على البنوك والمؤسسات المالیة التحدی�د واالحت�رام ھ�ذه القواع�د المتمثل�ة أساس�ا ف�ي 

  :النسب التالیة

  وھي تدعى نسبة كوك أو نسبة المالءة، كما أنھ�ا متعلق�ة بتغطی�ة الخط�ر، والت�ي  :النسبة األولى
  .  إلى تعزیز استقرار البنك تھدف

  األموال الخاصة الصافیة

 %8 ≤  ــــــــــــــــــــ  =نسبة كوك                                      

  مجموع المخاطر المرجحة                                                    

 تخص توزیع الخطر، وھي نفسھا تتكون من نسبتین :النسبة الثانیة: 

  م��ن األم��وال الخاص��ة  %25تخ��ص المخ��اطر المرجح��ة اتج��اه ك��ل مس��تفید، ویج��ب أال تتج��اوز
  .الصافیة للبنك

  المخاطر المرجحة لنفس المستفید                                  

      %25 ≥ــــــــــــــــــــ=  1س                             

  األموال الخاصة الصافیة للبنك                                  

  10(تخ�ص المخ�اطر المرجح��ة اتج�اه مجموع�ة م��ن المس�تفیدین، یج�ب أال تتج��اوز ب�أكثر م��ن (

وھذا عندما یتجاوز مبلغ المخاطر المترتبة م�ع نف�س المجموع�ة , عشرة مرات من األموال الخاصة للبنك

  .من األموال الخاصة للبنك %15 من المستفیدین نسبة

  المخاطر المرجحة لمجموعة المستفیدین                    

  %10 ≤ــــــــــــــــــــ =  2س                 

  األموال الخاصة الصافیة للبنك                                                  

االلتزام�ات اتج�اه مس�تفید أو مجموع�ة م�ن المس�تفیدین، تسمح نسبة توزیع الخطر بمعرفة مس�توى 

  .والتي تتجاوز حدا أقصى من أجل تجنب مركزیة المخاطر مع نفس العمیل أو مع نفس مجموعة العمالء
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  وبھدف متابعة أحسن للتعھدات الممنوحة للزبائن فإن الحقوق یجب أن تصنف حس�ب مس�توى

نسب تصنیف الحقوق مشار إلیھا في التعلیمة المذكورة (وھذا لتكوین مؤونات أخطار القروض. المخاطرة

  ). أعاله

   )124-118، الصفحات 2004بوشناقة و روشام، دیسمبر ( سیاسة اإلقراض: ثالثا

إن سیاسات اإلقراض ترتبط بتطبیق إدارة المخاطر ضمن البنوك الجزائریة، وف�ي ظ�ل التح�والت 

استخداماتھ ض�من الح�دود الت�ي  ةھو ضمان أمن مردودی, االقتصادیة الجدیدة فإن ما یھم البنك بشكل عام

تفرضھا علیھ مصادره، كما أن قوانین تنظیم الدولة التي تتواجد فیھا ضمن مرحلة االنتق�ال نح�و اقتص�اد 

نعاش االقتص�ادي، وھ�ذا م�ا تتطلب من البنوك التجاریة  الجزائریة أن تشكل محاور االرتكاز لإل, السوق

یجعل البنوك تستمر برض�ا أو إجب�ار لممارس�ة مھنتھ�ا والق�درة عل�ى تحم�ل المخ�اطر خاص�ة فیم�ا یتعل�ق 

  .    بتمویل االستغالل واالستثمار

  )86/87، صفحة 2004بلمقدم و بوشعور، دیسمبر ( خوصصة البنوك العمومیة: رابعا

قام�ت الجزائ�ر بمس�اعي عدی�دة , نظرا للتحوالت الجدیدة في العالم وأثرھا على األنظمة المص�رفیة

أوت  26الم��ؤرخ ف��ي  95/22حی��ث ص��در الق��انون , لخوصص��ة المؤسس��ات العمومی��ة وتق��ویم االقتص��اد

ث��م لجن��ة مراقب��ة , 1996دیس��مبر 21ث��م إنش��اء مجل��س الخوصص��ة ف��ي , والمتعل��ق بالخوصص��ة 1995

 95/22لتكمی�ل الق�انون  1997م�ارس  19المؤرخ ف�ي  97/12وبعدھا المرسوم , 1997ي الخوصصة ف

بھ�دف تفعی�ل س�یر عملی�ة الخوصص�ة، ویمك�ن ط�رح حل�ول تناس�ب الوض�عیة , تماشیا مع ھذه التح�والت

الوطني  نالحالیة التي تعرفھا البالد وتساعدھا على التجاوب مع التحوالت السریعة الشاملة على الصعیدی

  : وليوالد

ال��ذي یس��مح بتنمی��ة وتط��ویر , يدع��م الش��راكة بترقی��ة المس��اھمة وبمش��اركة رأس م��ال األجنب�� -1

  .رات التسییریة والقیادیة واكتساب الخبراتالقد

  . تدقیق أحسن لمیادین تدخل الدولة -2

  .رتسمح بالحصول على المعلومات الجدیدة حول تسیی ةاستعمال میكانیزمات محدث -3

 .دولیة وأداء مرتفع سلعرض خدمات بنكیة ذات مقایی, والتنظیم رتسییتحدیث أدوات ال -1
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  )412، 411، صفحة 2004زیدان و محمد، دیسمبر ( النزعة نحو التدویل والعولمة: خامسا

بتل��ك ال��دول ف��ي المج��ال  لق�د تزای��د التع��اون ب��ین ال�دول والمؤسس��ات المص��رفیة المختلف��ة المتواج�دة

مم�ا خل�ق , والدلیل على ذلك الزیادة المعتبرة في تواجد البنوك خارج أسواقھا المحلیة, المصرفي والمالي

آثار ھامة في العدید من الدول ومن بینھا الجزائر تمثلت أساسا في زیادة عدد البنوك والمؤسسات المالی�ة 

ری��ة، تزای��د أص��ول البن��وك األجنبی��ة العامل��ة ف��ي الس��وق األجنبی��ة العامل��ة ف��ي الس��وق المص��رفیة الجزائ

كم��ا أن ھن�اك ع�ددا م��ن . المص�رفي، وزی�ادة أھمی�ة األص��ول وااللتزام�ات األجنبی�ة ف��ي البن�وك العمومی�ة

الخ��دمات المص��رفیة الدولی��ة، عولم���ة آالت : الت��داعیات المختلف��ة لظ��اھرة العولم��ة عل��ى البن��وك أھمھ��ا

 .الجنسیات، وتبني البنوك للمعاییر العالمیة فیما یخص الجودة الصرف، تزاید البنوك المتعددة

  )187/189، صفحة 2004عزي، دیسمبر ( ض األموال والبنوك الجزائریةیتبی:  سادسا

ومن��ذ الس��نوات األرب��ع األخی��رة تفاقم��ت ھ��ذه , األم��والعملی��ات تبی��یض  البن��وك الجزائری��ةتم��ارس 

الت�ي تنش�ط ف�ي  البن�وكوخاصة مع اعتماد الكثی�ر م�ن , الظاھرة باعتراف السلطات المصرفیة والقضائیة

دون احترام یذكر للقواعد االحترازیة المسیرة للبن�وك رغ�م التع�دیالت الت�ي تم�ت عل�ى , الحقل المصرفي

ار ثالث سنوات، وخاصة فیما یتعلق بعدم احت�رام البن�وك الخاص�ة قانون النقد والقرض ولمرتین على مد

والمح���ددة لقواع���د الح���ذر ف���ي تس���ییر  1991أوت  14المؤرخ���ة ف���ي  91/09والعمومی���ة للتنظیم���ة رق���م 

، األمر الذي األموالمما أدى بھذه البنوك إلى الوقوع في متاھات تبییض , المصارف والمؤسسات المالیة

اإلج�راءات م�ن ط�رف الحكوم�ة الجزائری�ة تمثل�ت أساس�ا ف�ي دراس�ة مش�روع عجل باتخاذ مجموعة من 

إنجاز جھاز لمتابع�ة موض�وع تبی�یض األم�وال الق�ذرة وقی�ام وزارة المالی�ة بإنش�اء خلی�ة المتابع�ة لمش�كلة 

 .تبییض األموال
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  :العامة الخاتمة

ـــّین لنــا مــن خــالل دراســتنا أنــه   االقتصــاديهمیــة فــي تــدعیم النمــو األ للنظــام المصــرفي دور بــالغ تــبــ

وانه من أجل تحقیق األهداف المسطرة یتوجب مواكبة النظام المصرفي للتغیرات العالمیة الحاصلة الوطني 

علـى المســتوى االقتصــادي و لهــذا عمــدت الســلطات الجزائریــة إلــى إحــداث إصــالحات علــى مســتوى النظــام 

  .منذ بدایة تكوینهالمصرفي 

صرفي الجزائري مازال لـم یرقـى إلـى المسـتوى المطلـوب فهنـاك العدیـد مـن النقـائص إال أن النظام الم

باإلضـــافة إلـــى غیـــاب ثقـــة الشـــعب فـــي النظـــام المصـــرفي الجزائـــري خاصـــة بعـــد أزمـــة بنـــك الخلیفـــة، ولهـــذا 

اكتساب ثقة الشعب من خالل سن قوانین تحمي مصالحهم و تسـهل  إعادةیتوجب على الدولة العمل على 

  . تطورا وسرعة أكثرحصول على خدمات مصرفیة علیهم ال
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