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 حمتوى مقياس النظام املصريف اجلزائري
 

 مقدمة
 

  1990إصالحات قبل اجلزائري املصريف اجلهاز تطور  :احملور األول
 اجلزائري املصريف اجلهاز تكوين و نشأة :.1
 .  1791. اإلصالح املايل لعام 2
 1986 لسنة االقتصادية اإلصالحات ظل يف اجلزائري املصريف النظام تطور.3
 1988 االقتصادية اإلصالحات قوانني مع املصريف النظام تكييف .4
 

 09/09 القرض و النقد قانون خالل من املصرفية احملور الثاين: اإلصالحات
 79/19 القرض و النقد قانون أطار يف املصرفية اإلصالحات مضمون. 1
 79/19 والقرض النقد قانون مبادئ و أهداف .2
 90/19 القرض و النقد قانون هبا جاء اليت اجلديدة البنية .3
 

 09/09بعد قانون النقد والقرض  اليت جاءتالتعديالت  أهماحملور الثالث: 
 79/19املتمم واملعدل ألحكام القانون رقم  91/91. تعديالت األمر رقم 1
 93/11. تعديالت  األمر رقم 2
  40/40 تعديالت القانون رقم .3
  97/93. تعديالت األمر رقم 4
  19/94تعديالت األمر رقم  .5
 19/19. تعديالت القانون رقم 6
 .اجيابيات وسلبيات التمويل التقليدي9
 .تمويل غري التقليدي يف ظل ال استقرار موارد الريع النفطيال رافقةملاختاذها  اإلجراءات الواجب .8
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 اجلزائري: املصريف القطاع اليت تواجه : أهم التحدايتالرابعاحملور 
 قطاع اخلدمات املصرفيةعلى  واملالية جتارة اخلدمات املصرفية  رحتري .1
 املصريف اجلزائري اجلهاز على انعكاساهتاو  املالية العوملة.2
 التحول إىل البنوك الشاملة وعملية االندماج املصريف .3
 االلتزام مبعيار كفاية رأس املال واحتدام املنافسة املصرفية .4

 ملالية ابلبنوك وانتشار عمليات غسيل األموالتزايد حدوث األزمات ا .5
 . حتدايت داخلية تعرقل عملية إعادة أتهل وحتديث اجلهاز املصريف اجلزائري6
 

 يف ظل التغريات املصرفية العامليةاجلزائرية  العمومية إسرتاتيجيات أتهيل البنوك : اخلامس احملور
 أتهيل اجلهاز املصريف: املفهوم، األمهية الدوافع .0

 سرتاتيجيات أتهيل البنوك اجلزائرية العموميةا .2

 . تبين فلسفة الصريفة الشاملة0.2

 . تبين فلسفة الصريفة اإلسالمية2.2
 . االجتاه حنو االندماج املصريف2.2
 . حتديث وعصرنة اجلهاز املصريف0.2
 . إدارة املخاطر املصرفية2.2
 . تبين مبادئ احلوكمة يف البنوك5.2
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 مقدمة
لقد شهد تطور النظام املصريف اجلزائري منذ االستقالل استجابة كلية ومباشرة ملتطلبات املرحلة االقتصادية اليت     

بتمويل مشاريع املؤسسات   ااحلقيقي للبنك، فهذا األخري كان ملزمالد، وهو ما نتج عنه تغيب الدور كانت متر هبا الب
داد اخلطط واالسرتاتيجيات االقتصادية آنذاك، هلذه األسباب وأخرى ال العمومية دون قيد أو شرط، وال يستشار يف إع

تزال املنظومة املصرفية اجلزائرية تصنف كأحد أهم األسباب املعرقلة لعملية التنمية االقتصادية، نظرا لوترية عملها البطيئة، 
ليات اإلصالح اليت شهدها القطاع يف وضعف أدائها، مقارنة حبجم التحوالت العاملية يف اجملال املصريف، وهذا رغم عم

، الذي يعترب املرحلة 79/19وجتديدات قانون النقد والقرض  ، إطار إعادة هيكلة املؤسسات املصرفية سنوات الثمانينات
الفاصلة املكرسة النتقال االقتصاد اجلزائري من مرحلة االقتصاد املوجه إىل مرحلة اقتصاد السوق، ابإلضافة  إىل مسامهته 

 لكبرية  يف إحداث نقلة نوعية يف ممارسة  املهنة املصرفية.ا
ومنه فان مواصلة عملية إصالح املنظومة املصرفية احلالية، تعترب عامال أساسيا يف إجناح  اإلصالحات االقتصادية  

رفع العديد من  اجلارية، ومتكني االقتصاد الوطين من االندماج بنجاح يف االقتصاد العاملي، وحىت يتحقق ذلك ال بد من
 التحدايت. 

وعليه فان عملية تكييف النظام املصريف اجلزائري مع التطورات املستجدة واملتالحقة اليت يشهدها النظام املصريف  
العاملي، هلا من األمهية ما جيعلها احملدد الرئيسي واحملوري يف ضمان جناح أي عملية إصالح  ترتبط بصفة مباشرة إبصالح 

 ي الذي سيسمح بتوفري املناخ املالئم ألداء مصريف تنافسي ويف املستوى.احمليط البنك
ومع مطلع التسعينيات من القرن العشرين شهد العامل جمموعة من املتغريات طرأت على الصناعة املصرفية، مست  

لعاملية، وازدادت خمتلف جوانب الصناعة املالية، فقد تزايدت املنتجات وحتررت اخلدمات املالية وانفتحت األسواق ا
املساحة اليت تسوق إليها املؤسسات املالية منتجاهتا حمليا وعامليا، وهذا كله بفضل اتفاقية حترير اخلدمات املالية، مما أدى 

وأزمات اقتصادية ومالية عاملية، مما أدى  بلجنة ابزل إىل إصدار معايري احرتازية من أجل ضمان  ، إىل حدوث خماطر
 للمصارف وحىت تكون مبنأى عن هذه الصدمات املالية. السالمة املالية

فهذه الظواهر كان هلا أتثري واسع النطاق على اجلهاز املصريف اجلزائري، واليت متثلت أهم مالحمها يف جمموعة من  
التشريعية اليت ال التحوالت واليت كانت يف صدارهتا االجتاه حنو حترير النشاط املصريف من القيود وإزالة العراقيل التنظيمية و 

 تسمع بتوسع األنشطة املصرفية وتعدد جماالهتا.
، قد طورت من  1779إن إجراءات اإلصالح النقدي الذي بدأ يف إطار برانمج اإلصالح االقتصادي سنة  

ية يف أداء القطاع  املصريف الذي كان يتسم بقدرته احملدودة على تعبئة املدخرات، ورحبية متواضعة وتعقيدات بريوقراط
عمليات االئتمان  والعمليات املصرفية األخرى، ابإلضافة إىل ختصيص األرصدة  املتاحة لإلقراض وفقا لتدخالت إدارية 
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كما ينبغي علينا التأكيد، على أن القطاع املصريف يف اجلزائر الزال ال يتمتع ابلقدر الكايف من املنافسة بني بنوكه .وسياسية
 مي على النشاط املصريف. يف ظل سيطرة القطاع العمو 

وعليه فعلى اجلهات املسؤولة على القطاع تبين إسرتاتيجية قوية للتحرر املصريف وانفتاح خدماته املصرفية على  
االقتصاد العاملي، يف ظل مواجهة فلسفة البنوك الشاملة والتوجه حنو االندماج لتكوين الكياانت املصرفية الكبرية ومواجهة 

لكربى، والعمل على حتديث وعصرنة آليات عمل البنوك اجلزائرية واالستفادة من تطبيقات تكنولوجيا منافسة البنوك ا
 .ة، وهذا من أجل استكمال مسار إصالحات اجلهاز املصريف اجلزائرياملصرفيالصناعة 
 :تدريس املقياس أهداف

 لتالية: حتقيق األهداف اإىل نسعى من خالل تدريس مقياس النظام املصريف اجلزائري  
 ؛رفية يف القطاع املصريف اجلزائري. حماولة إبراز أهم التطورات املص1
 . التعرف على أهم اإلصالحات اليت مست املنظومة املصرفية اجلزائرية؛ 2
 . الوقوف على أهم التحدايت اليت تواجه املنظومة املصرفية اجلزائرية، 3
  اجلزائرية وإلزامية أتهيلها؛إصالح املنظومة املصرفية  أمهية وحتمية. إبراز 4
عصرنة القطاع املصريف اجلزائري واالرتقاء بتنافسية هذا أتهيل و  إىل تسعىسرتاتيجيات واآلليات اليت اال التعريف أبهم . 5

 القطاع.
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  1990إصالحات قبل اجلزائري املصريف اجلهاز : تطورحملور األولا
 هيدمت

 املصريف، و االقتصادي التحرر سياق و االقتصادية اإلصالحات سياق ضمن زائراجل يف املصريف اإلصالح يندرج 

 السلطات بذلت حيث  .اجلزائر يف العمومية السلطات هتا بشر  اليت اإلصالحات سلسلة ضمن الرئيسية احللقة وميثل
 إنشاء و النقد إصدار يف حقها ذلك يف مبا اهتسياد حقوق كامل السرتجاع وسعها يف ما كل االستقالل منذ اجلزائرية

 هلذا و ، 1964 سنة اجلزائري الدينار العملة الوطنيةو  1963 سنة اجلزائري املركزي البنك إبنشاء فباشرت وطنية، عملة

 .هذا يومنا إىل االستقالل منذ اجلزائري املصريف اجلهاز نشأة عن اترخيية حملة إىل التطرق املالئم من
 املالية املوارد بتعبئة يتعلق فيما خاصة و اقتصاد، أي يف املصريف اجلهاز يلعبه يالذ اهلام الدور من انطالقا و 

 الدور إبراز و املصرفية ابإلصالحات القيام الضروري من كان االستثمارية، األنشطة و القطاعات حنو توجيهها وحسن
، تعترب عامال ة إصالح املنظومة املصرفيةة عمليومنه فان مواصل االقتصادي، التحول مرحلة يف املصريف اجلهاز يلعبه الذي

 .، ومتكني االقتصاد الوطين من االندماج بنجاح يف االقتصاد العاملياإلصالحات االقتصاديةيف إجناح  أساسيا
 اجلزائري املصريف اجلهاز تكوين و نشأة .0

وقد نتج  ، قتصاد احلر الليربايلورثت اجلزائر عند استقالهلا نظاما مصرفيا واسعا اتبعا لفرنسا، وقائم على أساس ا 
 .1عن خروج املستعمر من اجلزائر أاثرا على بنية النظام املصريف واملايل آنذاك يف اجلزائر ومن أمهها

  اخلارج؛ إىلهجرة رؤوس األموال وسحب الودائع من طرف املستعمر ابجلزائر وحتويلها 
 توقف املصارف العاملة يف اجلزائر هنائيا عن العمل؛ 
 اإلطارات املؤهلة لتسيري املصارف مما انعكس سلبا على أدائها؛ هجرة 
 .التطلع إىل بناء نظام اقتصادي اشرتاكي واالنفتاح على العامل اخلارجي 

 :2وقد نتج عن جمموع تلك التغريات ما يلي
 تقليص شبكة الفرع املصرفية واليت كانت شبكة واسعة؛ 
 زوال شبه كامل للمصارف احمللية والصغرية؛ 
 صدع املصارف املتخصصة وال سيما الزراعية منها يف ظل ظروف احلاجة امللحة لتمويل القطاع الزراعي ت

 االشرتاكي الناشئ.

                                                           

 54، ص 8002، اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية، ابن عكنون ، شاكر القزويين، حماضرات يف اقتصاد البنوك1   

 45ص ، املرجع نفسه 2 
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 االحتالل مرحلة أثناء اجلزائري املصريف . اجلهاز2 
اء إنش مت حيث آنذاك، االستعمارية املرحلة ميزت تطورات عدة اجلزائر يف املصريف اجلهاز عرف 1830 سنة منذ 

 فرنسا لبنك فرع مبثابة لتكون  17/99/1843يف الصادر ابلقانون تقررت اليت تلك هي و اجلزائر يف بنكية مؤسسة أول
 مؤسسة اثين و ،.1848 سنة بداية مع النقود إبصدار فعال الفرع هذا بدأ قد و .لألفراد إضافة البنك هذا فيها يساهم و

 مل و (، النقود إصدار حبق تتمتع مل أي) االئتمان على وظيفتها قتصرت le comptoir national d’escompte  كانت
 1851 سنة la banque d’Algérieاجلزائر  بنك هي مؤسسة اثلث أما  ، الودائع قلة بسبب تلك  مؤسسة تنجح
 . 1مال قدره ثالثة ماليني فرنك اخلصم برأس

 اجلهاز املصريف اجلزائري بعد االستقالل .3
اجلزائرية، بعد االستقالل مباشرة، كل ما يف وسعها الستعادة جممل حقوق سيادهتا يف ذلك بذلت السلطات  

فباشرت إبنشاء نظام بنكي جزائري سواء عن طريق أتميم الفروع البنكية  ، حقها يف إصدار النقود وإنشاء عملة وطنية
  .األجنبية أو عن طريق أتسيس بنوك جديدة

 (0091 -0092 )أ/  مرحلة تكوين اجلهاز املصريف
. وتشكل يف البداية 1762يعترب النظام املصريف اجلزائري نتاج حتوالت متت عرب عدة مراحل بعد االستقالل يف  

وانطالقا من عام  .من ارث املؤسسات واهلياكل املالية واليت كانت أغلبيتها بنوك فرنسية رفضت متويل االقتصاد الوطين  
 .وبدأ يتضح هيكله الذي عكس التوجهات السياسية واالقتصادية للدولة آنذاك ، مت إضفاء السيادة عليه 1769

بعد االستقالل مباشرة بدأت نواة تشكل النظام املصريف اجلزائري من خالل إضفاء :إلجراءات الطارئة بعد االستقاللا
صدار خاص هبا ليحل حمل بنك السيادة على املؤسسات املالية الكربى، وذلك من خالل إحداث الدولة اجلزائرية ملعهد إ

، ومن أجل عملية التنمية 1762ديسمرب  31ومت إنشاء كذلك  اخلزينة اجلزائرية بعزهلا عن اخلزينة الفرنسية يف  ، 2اجلزائر
الذي  1763الوطنية اليت تتطلب رؤوس أموال كبرية لتمويل االستثمار مت أتسيس الصندوق اجلزائري للتنمية يف سنة 

مث بعد ذلك مت إنشاء الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط الذي حتول فيما بعد  .إىل البنك اجلزائري للتنمية حتول فيما بعد
ولكن اإلجراء األكثر أمهية يف ذلك الوقت هو إصدار عملة وطنية تتمثل يف  ، إىل بنك متخصص يف متويل السكن

ويل و قيمته مطابقة للقيمة الذهبية للفرنك الفرنسي وهذا األخري غري قابل للتح 1764الدينار اجلزائري خالل سنة 
 .آنذاك وقد وضعت هذه العملية حدا لتهريب رؤوس األموال إىل اخلارج

                                                           
 54، ص مرجع سابق ، شاكر القزويين .1
 , واملتعلق إبنشاء البنك املركزي اجلزائري وحتديد قانونه األساسي4648ديسمرب  41املصادق عليه من قبل اجمللس التأسيسي يف  554-48القانون رقم 2 
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يزال نظاما ليرباليا يتكون من جمموعة كبرية من البنوك  كان ال  1766إن النظام املصريف اجلزائري إىل غاية  
العام هلذه البنوك اليت متتلك سيولة هامة مييل حنو رفض متويل استثمارات  وكان التوجه .1األجنبية يتجاوز عددها العشرين

. مما أضطر اخلزينة العمومية 2القطاع العام حبجة غياب القواعد التقليدية للعمل املصريف مثل األمن و القدرة على الوفاء
اإلصدار، الذي كان بدوره جمربا على اجلزائرية أن تقوم بدور املمول لالقتصاد الوطين ابالعتماد على تسبيقات معهد 

والنتيجة كانت ازدواجية  17693  1963/الدخول يف عالقة مباشرة لتمويل النشاط الفالحي يف الفرتة املمتدة مابني
األول قائم على أساس ليربايل يسيطر عليه اخلواص ؛ والثاين قائم على أساس اشرتاكي تسيطر عليه  .النظام  املصريف

خلق تناقضا على مستوى أداء النظام املصريف كانت نتيجته قيام الدولة بتأميم البنوك األجنبية وظهور املصارف مما ، الدولة
  .احلكومية

إن توجهات اجلزائر املستقلة كانت تتطلع لبناء دولة اشرتاكية تقوم على امللكية العامة   :األجنبيةب/ أتميم البنوك   
استحالة التخطيط االقتصادي وسط فوضى املؤسسات املالية األجنبية واألهداف لوسائل اإلنتاج. وعرف هذا التطلع 
. وقد كان هذا القرار 1766من سنة  ابتداءلذلك تقرر أتميم البنوك األجنبية  ، اليت كانت ترمي إليها الدولة الفتية

رأمساهلا كليا إىل الدولة  ملكية بداية إلعادة تشكيل النظام املصريف، حيث نتج عن ذلك ميالد ثالثة بنوك جتارية تعود
  .(BEA)وبنك اجلزائر خلارجي ،(CPA)، القرض الشعيب اجلزائري BNA)البنك الوطين اجلزائري وهي:
وكان الغرض من إنشاء هذه البنوك الثالثة كسر حدة االحتكار املصريف األجنيب والرغبة يف تقدمي مسامهات  

نوع من التخصص  حيث  وكانت بداية عمل هذه البنوك ترتكز نظـراي على ، دجادة يف عملية التنمية االقتصادية للبل
 (BNA)يقوم كل بنك منها بتمويل جمموعة من قطاعات االقتصاد الوطين ويف هذا الصدد تكفل البنك الوطين اجلزائري 

أما القرض الشعيب  .خاصوالقطاع الو املؤسسات العمومية  ، املهنية لالسترياد و التجمعات ، بتمويل القطاع االشرتاكي ألفالحي
 (BEA) فقد تكفل بتمويل النشاط احلريف والفنادق واملهن احلرة،يف حني ختصص بنك اجلزائر اخلارجي (CPA)اجلزائري 

 يف متويل التجارة اخلارجية.
 ماخاصة بعد  ( 4628وقد توالت عملية إعادة تنظيم هيكل النظام املصريف انطالقا من سنة  بعد التأميم: ج/مرحلة ما

عرفت املؤسسات اإلنتاجية العمومية هي كذلك تسوية هيكلية والدخول يف جتربة االستقاللية املالية (. وكان الغرض من 
وعودهتا إىل أداء دورها كصندوق للدولة ومنح البنوك دورا فعاال يف االقتصاد  ، وراء ذلك ختفيض العبء عن اخلزينة

وبنك التنمية  (BADR)بنك الفالحة والتنمية الريفية  : هذه بنكان جتاراين ومها الوطين ونتج عن إعادة اهليكلة
وتغري مع أتسيسهما نوعا ما هيكل نظام التمويل وأدى هذا اإلجراء  إىل خلق نوع من الرتكيز املصريف )  .(BDL)احمللية

                                                           
1 M.E. Benissad:  Essais  D analyse monétaire avec  référence à l Algérie OPU-   1975- p. 16  
2 M.E Essais d analyse Monétaire, OP , Cit , P. 16                               

 939ص  9999 .اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، العملة والنقودأمحد هين، 3 
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نشطة املختلفة املتواجدة يف الريف التخصص املصريف ( من خالل إسناد البنك األول مهام القطاع الفالحي وترقية األ
 أما الثاين فكانت مهمته تكمن يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للجماعات احمللية.  .على الصعيد الوطين

 :4648/4641البنوك واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائرد/
 .4648ديسمرب  41الصادر يف  455- 48: الذي أنشئ مبوجب املرسوم رقم البنك املركزي.4
ليسد الفراغ املايل الذي أحدثته البنوك األجنبية  4644جوان  41يف  BNA   : أنشئالبنك الوطين اجلزائري. 8

وهو ميثل نقطة حتول مهمة لالقتصاد الوطين من طرف  1وليكون وسيلة للتخطيط املايل وركيزة للقطاع االشرتاكي والزراعي
وطنية وجتسيد اإلرادة السياسية اليت بدت واضحة يف اسرتداد البالد لسيادهتا  السلطات يف إطار إنشاء منظومة بنكية

وهذا ما عرب عنه عبد احلميد طمار ابملصطلح االقتصادي " ضرورة التحكم يف املستقبل " وابملصطلح  ، االقتصادية
واسرتجع البنك الوطين   .تقلة"، وهو أول بنك جتاري حكومي للجزائر املس 2السياسي بـ" ضرورة تنظيم دميقراطية الشعب

 : اجلزائري نشاط جمموعة من البنوك األجنبية واليت نعددها فيما يلي
  4644القرض العقاري للجزائر وتونس يف شهر جويلية  
  4641والقرض الصناعي والتجاري يف شهر جويلية  
  4642بنك ابريس الوطين يف شهر جانفي  
  قوم هذا البنك أساسا بتعبئة املدخرات الوطنية ومنح القروض للقطاعات :   وي46423بنك ابريس وهولندا يف شهر

 .االقتصادية العمومية صناعية كانت أو زراعية. ابإلضافة إىل العمليات املصرفية التقليدية اليت تقوم هبا البنوك التجارية
بنوك الشعبية العديدة ال.وقد اسرتجع أصـول 4644ماي  86الذي أتسس يف  :   CPA القرض الشعيب اجلزائري.1

_ البنك ،البنك الشعيب التجاري والصناعي الوهراين  : واملتمثلة فيمايلي   4اليت كانت متواجدة يف اجلزائر قبل هذا التاريخ
مت دمج مجيع هذه الفروع البنكية وأسس على أنقاضها القرض الشعيب اجلزائري يف ، حيث التجاري والصناعي للجزائر

وضم الشركة املارسيلية  4642لذي مت تدعيمه فيما بعد بضم بنك اجلزائر_ مصر يف أول جانفي ا 4644ديسمرب  86
  .4614والشركة الفرنسية للتسليف والبنك يف سنة  4642جوان  10للبنوك بتاريخ 

                                                           

 4644جوان  41بتاريخ  412-44أنظر األمر رقم  1 
 .44 ،  ص8005القانون املصريف , ديوان املطبوعات اجلامعية , اجلزائر , ،لعشب حمفوظ 2
 410, ص 2999اجلزائر، عكنون، بن الثالثة، الطبعة اجلامعية، املطبوعات ديوان ،النقدي التحليل مدخل ، اتحممود محيد 3
واملتعلق إبنشاء القرض الشعيب  99/57/9966املؤرخ يف  67-66املعدل واملتمم ابألمر رقم  99/99/9966املؤرخ يف  36-66أنظر األمر رقم  4

    .اجلزائري
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و التقليدية،  ويعد القرض الشعيب اجلزائري اثين بنك جتاري من حيث النشأة ويقوم جبمع الودائع و متويل الصناعات احمللية
ويقوم مبنح االئتمان لإلدارات احمللية ومتويل مشرتايت الوالية والبلدية  ، والصيد البحري والري ، والسياحة ، واملهن احلرة

 .ابإلضافة إىل أنه يقوم جبميع العمليات املصرفية التقليدية األخرى كغريه من البنوك اجلزائرية .والشركات الوطنية
 عن طريق اسرتجاع 4641أكتوبر  04أتسس هذا البنك بتاريخ : BEAارجي . بنك اجلزائر اخل5

 وهي:1أصول مخسة مصارف أجنبية
  والذي بدوره قد ضم البنك الفرنسي للتجارة اخلارجية 4641أكتوبر  48القرض الليوين بتاريخ. 
  4642الشركة العامة يف عام  
  4642وبنك التسليف الشمال يف عام  
  4642ائر وبنك البحر األبيض املتوسط كذلك يف عام البنك الصناعي للجز  

  4642وبنك ابركليز الفرنسي يف سنة 
 ، وظهر يف شكل9963ماي  56اجلزائري للتنمية يف  الصندوقأتسس  :( CAD) الصندوق اجلزائري للتنمية .4

مت   9969الصادر بتاريخ جوان وطبقا لقرار قانون املالية  .2مؤسسة عامة تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل
 .إىل البنك اجلزائري للتنمية حتويل هذا الصندوق

وهو مكلف بتمويل االستثمارات املنتجة يف اطار الربامج  ، وضع هذا البنك مباشرة حتت وصاية وزارة املالية 
تشمل الصناعة مبا فيها وتغطي قطاعات نشاطه جزءا كبريا من االقتصاد الوطين و  ، واملخططات اخلاصة ابالستثمارات

قطاع الطاقة واملناجم وقطاع السياحة والنقل والتجارة والتوزيع واملناطق الصناعية والدواوين الزراعية وقطاع الصيد 
 .3ومؤسسات االجناز

أربع مؤسسات كانت تتعاطى االئتمان املتوسط األجل ومؤسسة خامسة لالئتمان  فرنسية.وحل البنك حمل مخسة بنوك 
 : املؤسسات هي اجلزائر وهذهاألجل وكانت كلها متارس النشاط املصريف أثناء الوجود االستعماري يف  الطويل

  القرض العقاري 
  القرض الوطين 
  صندوق الودائع واالرهتان 
  صندوق صفقات الدولة 

                                                           

  976ص  ، سابقجع مر  ،القزويين شاكر1 
 9963ماي  56الصادر بتاريخ  967-63القانون رقم  أنظر2 
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 1صندوق جتهيز وتنمية اجلزائر. 
ري للتنمية كان حمدود الفعالية يف تعبئة املدخرات املتوسطة فالبنك اجلزائ النصوص،ولكن الواقع غالبا ما ال يطابق متاما    

  .2وكانت املوارد اليت ظل يستعملها يف التمويل تقدم له من طرف اخلزينة األجل،والطويلة 
 بتاريخ  (CNEP)لقد مت إنشاء الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط  .الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط:6

القانون دور ونشاط الصندوق اليت متثلت يف مجع االدخار من املواطنني واستغالله يف خدمة وحدد  .4645أوت  40
  .التنمية االقتصادية واالجتماعية , ومتويل البناء , ومتويل اجلماعات احمللية

مت  بعد ذلك , مث4610-4645وشرع الصندوق يف مجع االدخار من العائالت واألفراد يف الفرتة املمتدة ما بني    
 % 1.4إذ كان معدل الفائدة على االدخار يف هذه الفرتة يقدر ب  4614خلق نظام االدخار املخصص للسكن يف 

ويف بداية  .. يف حينها أسندت إىل الصندوق مهمة متويل السكن االجتماعي ابستعمال املبالغ املدخرة واملال العام3سنواي
 :الثمانينات أسندت مهام جديدة للصندوق متثلت يف

 غري املدخرين منح القروض للخواص بغرض البناء الذايت أويف إطار مجعيات ابلنسبة للمدخرين أو 
 متويل مشاريع الرتقية العقارية للمدخرين فقط.  

ولقد فتح  وأدى نظام متويل السكن هذا عن طريق الصندوق إىل ازدايد مدخرات العائالت وارتفاع ابلتايل موارده املالية   
 ة إمكانيات للتوفري منها: الصندوق عد

  دفرت لالدخار ابلعملة الصعبة 
  دفرت لالدخار الشعيب 
  حساابت لالدخار ابلنسبة لألشخاص الطبيعيني 
 ودائع آجلة ابلنسبة لألشخاص املعنويني.  

خالل هذه الفرتة اليت سبقت اإلصالحات  :2691 -2691ه/ عوائق عمل  النظام   املصريف خالل الفرتة 
ال متارس عملها كمؤسسة اقتصادية، مما أدى إىل  ، وجدت املصارف اجلزائرية نفسها اتبعة  لوزارة املالية ، يةاالقتصاد

فقدان البنك املركزي سلطته كبنك البنوك، وواضع السياسة النقدية، من جانب آخر  مل حترتم املصارف التجارية مبدأ 
اجلزائري ختصص يف عمليات التمويل احمللية، كان يقوم مبمارسة التخصص يف العمليات املصرفية، فمثال البنك الوطين 

 نشاطات مع القطاع اخلارجي.

                                                           

 976ص  ، سابقمرجع  ، شاكر القزويين1 
 .986ص -9559اجلزائر –تقنيات البنوك , ديوان املطبوعات اجلامعية    ،الطاهر لطرش2 
 410، صع سابقجمر  ،محيدات حممود3 
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املؤسسات العمومية واليت كانت تعاين من اختالل يف بنيتها منذ البداية، فان  هونظرا للعجز الكبري الذي حققت  
ي، واىل االستدانة اخلارجية، ومل متارس املصارف مواصلة التمويل يتطلب اللجوء املتزايد إىل سلطات البنك املركزي اجلزائر 

، ويف هذه الظروف ابت من الضروري  1الرقابة الفعلية يف استعمال القروض املمنوحة نظرا لضخامة املشاريع وتعقدها
 .0790القيام إبصالحات جذرية وجتلى هذا من خالل إصالحات 

ختالالت  اال، نتيجة 9969حات املالية لسنة جاءت اإلصال  :1791النظام املصريف اجلزائري وإصالح .4 
اليت شهد النظام املصريف اجلزائري يف الفرتة السابقة، فكان على السلطات أن تقوم إبصالحات تساير وضعها 

هبدف إزالة االختالل  (1973-1970)فجاءت هذه اإلصالحات يف إطار املخطط الرابعي األول ، االقتصادي
 .2العمومية يف متويلها لالستثمارات وختفيف الضغط على اخلزينة

إن اإلصالح املايل الذي شرع فيه بداية السبعينات خيص اجلانب التنظيمي  :. املبادئ واألسس العامة لإلصالح1.1
للوساطة املالية وإعادة النظر يف قنوات التمويل، ومل يهتم ابجلانب اهليكلي للنظام املصريف حيث ظلت بنية هذا األخري 

ا، ولقد تبلور  هذا اإلصالح يف اختاذ عدة إجراءات وقوانني أطلق عليها التخطيط املايل، وارتكز هذا التخطيط على حاهل
 على عدة أسس ومبادئ هي:

لقد اعتمدت اجلزائر نظاما خمططا يستلزم عيها معرفة حجم املوارد املالية، ويتطلب . مبدأ مركزية املوارد املالية:1.1.1
التجارية لالستعمال األمثل هلا، فقد عملت اخلزينة  على مجع  كمكان واحد هو خزينة الدولة والبنو  يف املواردذلك حصر 

برتولية وكانت اخلزينة جترب املؤسسات العامة أن تساهم بنسبة معينة يف  املوارد عن طريق السياسة اجلبائية البرتولية والغري
املالية ابمسها اخلاص يف اخلزينة العامة، حبيث مينع التمويل الذايت  اضهميزانية الدولة، على أن تضع املؤسسات العامة فوائ

للمؤسسات العامة، ومبا أن البنوك التجارية هي األخرى بنوك عامة فان الدولة هي اليت تقوم بتوزيع املوارد املالية اليت 
 مجعتها على البنوك.

ف ويقوم حبصر املوارد املالية وتوجيهها إىل حتقيق إن نظام التخطيط حيدد األهداالئتمان: اتوزيع خمطط . 9.9.2
 ، األهداف املوجودة يف اخلطة، حبيث جند أن السلطات قامت بتنظيم الوساطة  املالية عن طريق التخطيط وتوزيع االئتمان

 وقسمت االستثمارات إىل استثمارات عامة واستثمارات منتجة. ، فحددت مهام البنوك واخلزينة العامة
ن االستثمارات العامة هي االستثمارات املتعلقة ابملشاريع العامة اليت تقوم هبا الدولة ضمن ميزانيتها يف حساب فنجد أ 

التجهيز، ويتم متويلها عن طريق اخلزينة العامة للدولة، أما ابلنسبة لالستثمارات املنتجة فتتدخل اخلزينة  بصفة غري 
وإذا كانت  هذه االستثمارات  ، ألجل يتم متويلها على حساب اخلزينةمباشرة، فإذا كانت هذه االستثمارات طويلة ا

                                                           

 41، ص 8000/8004واشكالية اصالحه، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر،  حمرزي جالل، النظام املصريف اجلزائري 1 
 451، ص8005حماضرات يف النظرايت والسياسات النقدية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، بلعزوز بن علي 2 
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وبذلك أسندت الوساطة املالية إىل البنوك ابملفهوم الضيق، أما  ، قصرية أو متوسطة األجل  فيتم متويلها عن طريق البنوك
ك تتوىل منح قروض قصرية األجل فان اخلزينة العمومية تشارك البنوك يف عمليات الوساطة، كما أن البنو  الواسعابملفهوم 

على حساب مواردها اخلاصة، وتقوم بتمويل قطاعات حمددة وهي ملزمة قانونيا ابحرتام هذا التخصص. ويتم توزيع املوارد 
 حسب األهداف احملددة مسبقا.  

العامة يف شكل                                                 يعتمد هذا املبدأ على األموال املمنوحة للمؤسسات . مبدأ مراقبة استعمال املوارد املتاحة:1.1.1
اعتمادات  وقروض، حيث حاولت السلطات العامة مراقبة استعمال هذه األموال وتوجيهها حسب األهداف املسطرة 

بني املؤسسات كوهنا متثل قناة بني اخلزينة والبنك املركزي من جهة و   ، يف اخلطة وأسندت هذه املهمة للبنوك التجارية
ألنه عربها متر األموال املمنوحة  ، فالبنوك تتمتع مبوقع اسرتاتيجي ملراقبة استعمال املوارد املالية ، العامة من جهة أخرى

للمؤسسات الجناز املشاريع، وألزمت هذه األخرية بتقدمي تقارير تتضمن استعماالت هذه األموال من طرف املؤسسات 
 : املبدأ من خالل ا. ويتم هذ1ابلعملة الصعبة سواء ابلعملة احمللية أو

هذه األخرية بتوطني مجيع عملياهتا املالية يف بنك  من خالل قيام  ، : يتم التمويل البنكي للمؤسسات2أ/التوطني البنكي
ني يف حيث متكن هذه الطريقة مبتابعة ومراقبة التدفقات النقدية هلذه املؤسسات، وتقوم كل مؤسسة بفتح  حساب ، واحد

 البنك الذي وطنت فيه عملياهتا املالية، كالتايل:

  احلساب األول: يستعمل لتمويل نشاطات االستثمار، حيث تقوم البنوك مبنح قروض االستثمار للمؤسسات
 العمومية، واليت حتصلت على تسجيل املشروع يف اخلطة.

  لبنوك مبوجبه منح قروض االستغالل، بعد حيث تقوم ا االستغالل،فهو خاص بتمويل نشاطات  الثاين،أما احلساب
 أن تقدم هذه األخرية خطة سنوية تقديرية للتمويل، كما ميكن للبنك أن يدخل تعديالت على اخلطة.

: مينع التمويل الذايت للمؤسسة مبواردها اخلاصة  هبدف متكني الدولة من التخطيط املركزي ب/ إلغاء التمويل الذايت
ية، وتوزيعها على املؤسسات اليت تراها يف حاجة ماسة إيل هذه املوارد، والبنك التجاري هو املسري للتحكم يف املوارد املال

حلساابت املؤسسة، فيما خيص  القروض القصرية األجل، بينما البنك اجلزائري للتنمية هو املسؤول عن منحها القروض 
 طويلة األجل.

                                                           

طروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ، أ8000-4660صاحل مفتاح، النقود والسياسات النقدية مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر يف الفرتة 1 
 884-885، ص ص 8008/8001جامعة اجلزائر،  

 428الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  2 
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، واليت تنص على منع أي 9969من قانون املالية لسنة  99من خالل املادة ج/ منع التمويل بني املؤسسات: 
مؤسسة منح قرض ملؤسسة أخرى، وهذا حىت تتمكن البنوك من مراقبة نشاط املؤسسات ويهدف أيضا إىل مركزية املوارد 

 املالية للدولة.
لعمومية جمربة على فان املؤسسات ا ، : هبدف تقوية مراقبة البنوك للمخططد/ إجبارية التعامل بتحويل أو شيك بنكي

دج، وذلك هبدف تطوير استعمال النقود الكتابية يف معامالت املؤسسة 9555فاقت عملياهتا  إذاأن تتعامل ابلشيك 
 من جهة، وحتديد حركة النقود الورقية وتسرهبا من جهة أخرى

ة، حىت حتصل على :ال ميكن للمؤسسات العمومية احلصول على قروض خارجيو/ احلصول على تصريح البنك املركزي
 موافقة البنك املركزي، وذلك حىت تتمكن من ختفيض التكاليف هلذا النوع من القروض.

 ، إضافة إىل إلغاء التمويل الذايت  وكذا منع التعامل فيما بينهاهـ/إجبارية املؤسسات على املشاركة يف ميزانية الدولة: 
، كل هذه اإلجراءات كانت تتم على أساس 1يف هناية كل ثالثيفقد كلفت املؤسسة ابملسامهة بفوائضها املالية وهذا 

مما سبب يف  ، مراقبة املؤسسات العمومية ولكنها كانت إجراءات ثقيلة وقائمة على قواعد إدارية غري مالية وغري اقتصادية
 عرقلة السري احلسن  للمؤسسات العمومية.

، هبدف حتسني السياسات املالية 9969صريف لسنة : جاء إصالح النظام املاالستشارية اجلديدة ت. اهليآ4.1
وذلك أمام عجز البنوك على متويل االستثمارات املخططة، وكذا  ، والنقدية، حيث أدخلت تعديالت على هاته األخرية

 :2، ومبوجب   هذا اإلصالح أنشئت هيئتني لتسيري البنوك مهارلتخفيف الضغط على اخلزينة العمومية يف متويلها لالستثما
حتت سلطة  ، 9969جوان  35املؤرخ يف  69/26أنشئ هذا اجمللس مبقتضى األمر رقم .جملس القرض: 1.4.1

 والذي أسندت له املهام التالية:                   ، وزير املالية
 تقدمي اآلراء والتوصيات واملالحظات فيما خيص النقود والقروض؛ 

  بطبيعة وحجم  وكلفة القروض يف  ةض والنقود ويبحث يف املسائل املتعلقيقوم بدراسة كل ما له عالقة بسياسة القرو
 إطار خمطط وبرانمج االقتصاد الوطين؛  

 يبحث يف املسائل الكفيلة إبمناء  موارد البالد املالية والقيام برصدها؛ 

 تنمية القرض  عيوذلك بتشج االقتصادي يساعد على تعزيز وتكييف عالقات النظام املصريف مع مجيع أعوان النشاط
                                              يف متويل االقتصاد الوطين؛

                                                           
1 Abdelkrim Harchaoui, Analyse Dynamique   de  L’équilibre et des modes de Financement de l’Entreprise National , 

Edition , OPU, 1989, p 40                                 

 ، املتضمن تنظيم مؤسسات القرض.4614اجلريدة الرمسية، للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القانون  2 
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 النقود وتطورها احملتمل، وجيب أن يقدم يف تقاريره التدابري  ، يقدم اجمللس دوراي إىل وزير املالية تقريرا عن وضع القرض
التقارير يضع اجمللس تقرير سنوي يشمل وضع وتوازن جمموع  الفعلية الكفيلة مبعاجلة األوضاع املرتقبة، وزايدة على هذه

النظام املصريف، مما حيتم على املؤسسات واملكاتب واإلدارات أن تبلغ اجمللس جبميع املعلومات الالزمة لبحث املسائل اليت 
 تتجاوب مع مهمته.

جوان  35املؤرخ يف  69/26رقم أنشئت  هذه اللجنة مبوجب األمر . اللجنة التقنية للمؤسسات املصرفية: 4.4.1
 ، حتت سلطة وزير املالية، وكلفت للقيام ابملهام التالية:9969

 تقدم اللجنة أرائها وتوصياهتا بشأن مجيع املسائل اليت ختص املهنة املصرفية ومجيع املهن املرتبطة هبا؛ 

 تاج وحتقيق املراقبة على املؤسسات التنمية واإلن تتقرتح تدابري عملية، واجب تطبيقها لضمان تعجيل تنفيذ خمططا
 وعملياهتا، وكذا توجيه املوارد املتوفرة تبعا لتوازن النظام املايل، وتوازن كل مؤسسة من مؤسساته؛

  تقوم اللجنة ابلبحث عن الوسائل الكفيلة، جلعل تسيري املؤسسات املالية خيضع لقواعد عقلية، حيث تدرس اللجنة يف
وتعرضها مصحوبة مبالحظاهتا وتوصياهتا على مصادقة  حداوميزانيات كل مؤسسة على  وحساابت اإلطار أوضاعهذا 

                                .                                                                                                                            يف نشرهاوزير املالية والذي يرخص عند االقتضاء 
كانت الشبكة البنكية تقوم جبمع الودائع وخصم السندات   9969قبل إصالح   . طرق التمويل املستحدثة:1.1

التجارية، وإعادة خصمها لدى البنك املركزي، ولكن األمور بدأت تتغري بتأميم البنوك لألجنبية وابمتالك الدولة للبنوك 
 فظهر: ، التجارية

 القطاع الصناعي العمومي وقطاع التسيري الذايت الزراعي،  تاجلزائري، وقد ختصص يف تسيري حسااب البنك الوطين 

 وختصص القرض الشعيب يف تسيري حساابت القطاع  احلريف والسياحي؛ 

 فكانت مهمته تسيري العمليات مع اخلارج ، أما البنك اخلارجي. 

 ولكن ابنطالق املخطط الرابعي األول ، نشاط القطاع العام وكان اهلدف من هذا التقسيم هو تسهيل عملية مراقبة

 ، تبني أن البنوك التجارية ال تستطيع القيام مبهمة متويل املشاريع، وذلك راجع لعدة أسباب منها:(70-73)

 نقصان مواردها الذاتية؛ 

 أوال السندات التجارية  فهي ختصم ، منح القروض من طرف البنوك التجارية يتم عن طريق الودائع املوجودة عندها
 ألجل قصري، ولكن املنشآت اجلديدة مل تكن تصدر هذه السندات وهذا لسببني مها:

 ومبا أن مشاريع املنشآت كانت يف  ، استعادة األموال بعد ثالثة أو ستة  أشهر ، يشرتط إصدار السند ألجل قصري
 ري؛هذا األمر مل ميكنها من اصدرا سندات ألجل قص ، مرحلة  نشأهتا
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 فواجهت  ، ويقع الدفع خبصم احلساب لدى البنك ، كانت املنشآت متتنع عن عمليات الدفع ما بني بعضها البعض
اذ كان البنك يطلب من املنشآت إنعاش حساهبا وسد حساب املكشوف املرتتب عليها ودفع  ، البنوك هذه املشكلة

ؤدي إىل عجز أو إفالس املنشآت، فأما أن متتنع البنوك عن الفوائد املرتبطة ابلقروض حىت ال تضيع مواردها، وهذا ما ي
ولتجنب إفالس البنوك وإفالس املنشآت  ، ويتم متويلها عن طريق هيآت أخرى ، استخدام مواردها لتمويل املنشآت

 .1العامة والتمكن من متويل هذه األخرية ظهر نظام جديد يف التمويل

 اجلزائري للصندوق كامتداد 1971 عام يف للتنمية اجلزائري نكالب إنشاء مت اإلصالحات هذه إطار يف و  

 التنموية املخططات متويل إطار يف األجل الطويلة القروض منح يف العامة اخلزينة حمل حل استثماري بنك هو و للتنمية،

 .األول الرابعي املخطط منها و
ات للحصول على القروض حبيث  تلعب اخلزينة وإدارة وحيتم التنظيم اجلديد على املؤسسات العمومية جمموعة من اإلجراء

 التخطيط دور مهم وحمدد للقرض من خالل ما يلي:   
 موافقة الوزارة الوصية على مشروع املؤسسات العمومية؛ 
 اليت قامت هبا الوزارة الوصية ملشروع  ، اقتصادية بناء على دراسة تقنو: قرار اإلفراد والتسجيل يف مدونة االستثمارات 

وبعد ذلك يصبح قرار اإلفراد والتسجيل يف صندوق  ، تقوم اهليآت املركزية للتخطيط أبخذ املشروع وتعديله ، املؤسسة
 االستثمارات الذي يتم إعداده من طرف وزارة املالية؛

 طي قرار متويل االستثمارات: متويل مشروع االستثمار يرخص   من طرف جملس إدارة البنك اجلزائري للتنمية، ويع
 اإلشارة إىل الوزارة املالية إلعداد وثيقة رخصة التمويل اليت حتتوي على طبيعة القروض املمنوحة وكيفية اسرتجاعها؛

 وهذا ابلنسبة للقروض قصرية األجل، أما الطويلة األجل  ، اتفاقية القرض: يتم عقد اتفاقية بني املؤسسة وبنك التوطني
 االتفاقية حتدد شروط القرض وكيفية التسديد.   فتتم مع البنك اجلزائري للتنمية، هذه

 املصريف اجلهاز هيكلة إلعادة حماولة يف 1971 أصالح به أتى ما رغم :2692انعكاسات إصالحات  : 0.0

 و املعوقات العديد من من خيلو مل أنه إال القطاع، داخل املتداولة النقدية التدفقات يف اجليد التحكم قصد احلديث النشأة
 .املشاكل من العديد عنها نتج اليت ، قضاتالتنا

 وتتمثل فيما يلي:.انعكاساته على املؤسسة العمومية: 2.1.1
 نسبة مرتفعة لالستدانة؛ 

 عدم القدرة على الوفاء ابلديون؛ 

 .عجز هيكلي يف التسيري 

                                                           

 454-416  ص ، ص مرجع سابقأمحد هين،  1 
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 : . انعكاساته على مستوى املصارف1.1.1
و نتيجة عن ذلك ظهرت خماطر عدم التسديد اخلاصة  فلقد فرض عدم استقاللية املصارف يف إدارة القروض  

ابلقروض القصرية املدى و هذا راجع إىل نقص معايري منح االئتمان و نقص اخلربة املصرفية وإىل غياب سياسات اقراضية 
 كما جتدر اإلشارة إىل أن توسع شبكات املصارف و كانت على حساب النفقات العمومية ،  واضحة

فضال عن إمهال  نسيب لتعبئة املوارد املتكونة أساسا من ، ن القروض املمنوحة فكانت ضعيفةأما عن الرقابة ع  
ادخار قطاعي األسر و املؤسسات كما  أندور املصارف يف الرقابة مل تكن يف املستوى املطلوب  نظرا لضعف طرق مجع 

م حققت األهداف املرسومة بشكل جزئي املعلومات،وعلى العموم فان هذه  اإلصالحات اليت عززت مكانة القطاع العا
 و يتضح ذلك يف حتقيق مستوى معني من تعبئة االدخار و الرقابة من طرف املصارف بشكل نسيب.

كما متيزت فرتة ما بعد اإلصالحات إبعادة هيكلة القطاع املصريف هبدف تقوية التخصص املصريف و ابلفعل فقد   
ينة، وهذا بغية التقليل من احتكار املصارف األخرى ملعظم القطاعات مت إنشاء مصارف جديدة تتكفل بقطاعات مع

 و يف هذا اإلطار مت إنشاء مصرفني جتاريني مها:، االقتصادية
 و أوكلت له مهمة تطوير القطاع الفالحي و تنمية  0792مارس  02مت إنشائه يف ، بنك الفالحة و التنمية الريفية

 الريفية بصفة عامة

 و كلف بتمويل املؤسسات العمومية احمللية و هو مصرف ودائع و  0792أبريل  24لية:مت إنشائه يف بنك التنمية احمل
 وكالة. 27استثمار حيث انبثق عن القرض الشعيب اجلزائري و ورث عنه 

  0792/0792 اهليكلة إعادة فرتة خالل اجلزائري املصريف اجلهاز
 اجلهاز هيكل تغري عليها اجنر اليت و لى القطاع املايلبتغريات جد مهمة ع 94/72جاء قانون املالية رقم  

 خبلق البنوك اختصاص تدعيم من أجل األخرى، ا ملصرفية املؤسسات إصالح و لةتهيك إعادة و يتماشى بشكل املصريف

من جهة، والتخفيف على أخرى اليت   منها البعض احلد من هيمنة إىل دفهت حمددة، بقطاعات تتكفل جديدة بنوك
  .1تعاين من ثقل مايل معتربكانت 

 ويف هذه املرحلة مت إنشاء بنكني مها: 
  مليار دج اذ تتمثل  955برأس مال يقدر ب   89/9562بنك الفالحة والتنمية الريفية مبوجب املرسوم رقم

 لالقتصاد املتوازن النمو منوذج تعزيزاملصرفية واالعتمادات املالية. وذلك من أجل  العمليات مجيعمهمته يف تنفيذ 

 نشاطات و هياكل متويل يف األساسية وظائفه تتمثل و اجلزائري، الوطين البنك هيكلة إعادة عن انتج هو و اجلزائري،

                                                           

 186-185صص ،2998 اإلسكندرية، اجلامعة، شباب مؤسسة ،املصريف االقتصاد خبابة عبد هللا، 1 
 1782 مارس  16بتاريخ الصادرة  11العدد الرمسية اجلريدة 2 
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 اخلاصة املنشآت و احلرة املهن كل و األرايف يف التقليدية للحرف ابإلضافة الزراعية، الصناعات الزراعي، اإلنتاج

 .الريف يف املتواجدة
 قدره برأمسال 851/ 85رقم ابملرسوم أتسس قد و اجلزائري، الشعيب القرض من البنك هذا انبثق ليةبنك التنمية احمل 

 إقراض، - للدولة مملوك ودائع بنك هو و تيبازة، والية سطاوايل يف العاصمة خارج الرئيسي مقره و دينار، مليار نصف

 قصرية قروض احمللية، العامة يئاتاهل فعليات األوىل ابلدرجة خيدم لكنه ، -متفرقة خدمات و ضماانت

 قصرية قروض - اخلاص للقطاع خلدماته إضافة التصدير و االسترياد عمليات متويل األجل، طويلة و متوسطة و

 من نصف و سنة خالل امتدت فقد البنك فروع أما متخصصة، مديرايت تسع على العام مقره حيتوي و ، -ومتوسطة
 .2الوطين الرتاب جممل على أتسيسه

 1986 لسنة )قانون البنوك والقرض  (املايل  اإلصالح. 5
 1786مع بداية سنة خاصة  الثمانينات منتصف يف اجلزائري االقتصاد عاشها اليت املزدوجة لألزمة نتيجة 

أفرز  ، الوطين القتصاديف ا هشاشة و ضعف بوادر ظهرتاهنيار سعر صرف الدوالر، و البرتول أسعار اخنفاض بسبب
مث تاله قانون استقاللية  ، 1786البنوك والقرض سنة تبين سياسة االنفتاح االقتصادي اليت مبوجبها جاء قانون ضرورة 

 سياسية، و اجتماعية اقتصادية، :خمتلفة مستوايت على مشاكل عدة ظهور  إىلأدت  .1788املؤسسات العمومية سنة 

 أساسي كمصدر البرتول إيرادات على العتمادا من خالل، وذلك التمويل جمال يف املتبعة السياسة ظهورها يف ساهم

 .الوطين االدخار لتنشيط مبادرة أي غياب يف و االقتصاد لتمويل
 :املالية و االقتصادية اإلصالحات على اجلزائر إقدام دوافع و أسباب :أ/

 من األمر فتطلب ،1986 سنة احملروقات أزمة إىل االستقالل منذ متكافئ غري وضعا اجلزائري االقتصاد عرف 
 :األسباب من جمموعة إىل االختالل هذا إرجاع ميكن و مالية، و اقتصادية إصالحات بعدة القيام السلطات

 3داخلية دوافع و أسباب:  

 حيث االشرتاكي، النظام ظل يف التنموي النموذج أشكال كأحد السبعينات، منذ املصنعة الصناعات اعتماد 

 النمو أمام الفالحة تراجعت و االقتصاد، بنيان يف اختالل إىل أدى مما الزراعة أمهلت و الصناعة على اجلزائر اعتمدت
 للسكان؛ املتزايد

 حبيث اخلاص القطاع و العام القطاع بني الفصل و االقتصادي، التسيري قواعد إمهال و التخطيط سياسة انتهاج 

                                                           

 1785 ماي 01 بتاريخ الصادرة 19 العدد الرمسية اجلريدة  1
  62ص ،سابق مرجع القزويين، شاكر2  

 178 ص ، 2006 اجلزائر، عكنون، بن الثانية، الطبعة اجلامعية، املطبوعات ديوان ،النقدية السياسة و النظرايت يف حماضرات علي، بن بلعزوز 3
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 اخلاص؛ القطاع أمهل و العام القطاع فضل

 عجلة فتوقفت مبادئه، بعض يف الرأمسايل النمط حماكاة رغم ذلك و الثمانينات، مرحلة يف التنمية منوذج غياب 

 نتيجة احملروقات، على كلية تعتمد كانت اليت و الدولة موارد يف حاد اخنفاض بسبب االستثمارات ابخنفاض التنمية
 اخلارجية؛ املديونية سوق تقلص و النفط أسعار تراجع

 و  السياحية السيارات كاسترياد الرتفيهية، و الغذائية كاملواد الضرورية اخلدمات و السلع من الواردات حجم ارتفاع 
 النتيجة و احملروقات أسعار اخنفاض صاحبه الشيء هذا و "أفضل حياة أجل من" سياسة إطار يف املرتلية التجهيزات

 اخلارجي؛ الدين خدمة بةنس و اخلارجية املديونية حجم ارتفاع و املدفوعات ميزان عجز هي احلتمية

 املصريف، اجلهاز على املركزي التسيري لنمط وفقا املخططة االستثمارات متويل يف اجلزائر هتااعتمد اليت التمويل سياسة 

 البنك من اعتمادات و تسبيقات بطلب تقوم احلكومة كانت و اخلزينة، خدمة سوى األخري هذا وظيفة تكن مل حيث

 بني موازي غري منو إىل أدى الذي األمر العمومية، اخلزينة يف املستثمر العجز ملعاجلة ذلك و شرط أو قيد دون املركزي

 .االقتصادي النمو و النقدية الكتلة

 يلي فيما أمهها حصر ميكن:خارجية دوافع و أسباب:  

 دفع الذي الشيء % 95 تفوق بنسبة احملروقات صادرات بعوائد اجلزائري االقتصاد متويل ارتباط إن :البرتول أزمة  
 األسعار يف خطريا تراجعا النفط سوق عرف حيث البرتول، أزمة بسبب م 1986 سنة الصادرات مداخيل يارهنا إىل

 اخنفضت لذلك نتيجة و م، 1986 سنة دوالر 14 من أقل إىل اخنفض م 1985 سنة الواحد للربميل دوالر 27 فمن
 دوالر مليار 4,8 ب قدر اخنفاض أي ، 1986 سنة دوالر ارملي 07.9 إىل 1985 سنة مليار 12.7 من الصادرات

 إىل أدى البرتول أسعار اخنفاض أن كما املدفوعات، ميزان توازن على كبري بشكل أثر ما هو و واحدة، سنة خالل

 .و م 1988 سنة اإلمجايل الداخلي الناتج من % 13.7 ب امليزانية عجز و امليزانية إيرادات من % 50 اخنفاض
 ؛0799وسنة  م 1985 سنة بني % 78 إىل % 35 من املديونية خدمات معدل عارتف
 مصرعها  على فتحت اليت و األجنبية، و الدولية املالية األسواق إىل اجلزائرية السلطات جلأت :اخلارجية املديونية

 املخطط و 1970/0792 األول الرابعي املخطط يف احلكومةاعتمدهتا  اليت التنمية حبجة اجلزائرية السلطات إلقراض

 على كتان يقوم  الذي و املتبع التنمية منوذج أمام و الداخلية املوارد نقص أمام ذلك و  0790/0799الثاين  الرابعي

 هذا إىل اجلزائر فلجأت اخلارجية، االستدانة مصدرها كان ضخمة أموال رصد تطلب الذي األمر املصنعة، الصناعات

 ذههب و .الوقت ذلك يف الدولية املالية املؤسسات طبقتها اليت الفائدة مستوايت تدين أمام خاصة التمويل من املصدر

 اخلارجية املديونية تطور مراحل تتبعنا إذا و اخلارجية، املديونية مصيدة يف النامية الدول كباقي اجلزائر وقعت الطريقة

 ، 1980 يف دوالر مليار 17 إىل لتصل ردوال مليار 0.9 حوايل 1970 سنة يف قدرت األخرية هذه أن فنجد للجزائر
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 1980 سنة يف دوالر مليار 0.05 من فانتقلت الدين خدمات أما واحدة، عشرية خالل مرة 17 ب تضاعفت أي
 يف اخلارجية املديونية قيمة هو املخططة ابالستثمارات اخلارجية املديونية ارتباط يربهن ما و مرة 84 ب تضاعف مبعىن

الرابعي الثاين  املخططهناية  يف دوالر مليار 12 حوايل كانت بعدما دوالر مليار 19.8 بلغت م 1985
0790/0799. 

أوت  07بتاريخ  95/02قانون النقد والقرض رقم  صدور مبوجب :1986 لسنة البنك و النقد قانون صدور ب/
 اإلطار توحيد و العمومية كللبنو  العامة املبادئ إرساء أجل من البنكية الوظيفة على جذري إصالح إدخال مت0795

 العمومية البنوك تسيري يف األمان و املردودية الرحبية، مقاييس اعتماد مت حيث املصرفية، املؤسسات يسري الذي القانوين

 إدارة عامل دخل جديد كمفهوم البنكي ابخلطر يسمى ما ظهر هنا من و أنواعها، مبختلف القروض منح جمال يف خاصة

 :التالية النقاط يف القانون تضمنها اليت األساسية القواعد و املبادئ أهم إجياز ميكن و.1 اجلزائرية التجارية البنوك
 للتنمية الضرورية املالية املوارد توفري يف املصريف اجلهاز إشراك و االستثمارات متويل يف املتعاظم اخلزينة دور تقليص 

 ك؛ذل تنفيذ آليات يضع مل القانون أن إال االقتصادية،

 اآلليات تعوزها املهام هذه كانت إن و البنوك، كبنك دوره و التقليدية وظائفه املركزي للبنك القانون أعاد 

 مفيدة؛ كثرية أحيان يف تبدو مث من و التنفيذية،

 مسح الذي األمر التجارية البنوك نشاطات بني و أخري كمقرض املركزي البنك بني الفصل مت القانون هذا مبوجب 
 مستويني؛ على مصريف جهاز إبقامة

 الوطين املخطط إطار يف القروض توزيع و االدخار تعبئة يف دورها التمويل مؤسسات و للبنوك القانون أعاد 

 إبحداث تقوم أن اهنإبمكا أيضا أصبح و ا،هتومد شكلها كان مهما الودائع تسلم إبمكانية هلا مسح كما للقرض،

 كيفية و القرض استخدام متابعة حق املصارف استعادت كما أيخذها، اليت لألشكال أو ملدته حتديد دون االئتمان

  السداد؛ عدم خاصة القرض خماطر من احلد و اسرتجاعه
 املصريف النظام على استشارية هيئات و رقابة هيئات إنشاء على القانون مراسيم تنص 

  6896مهام البنك املركزي يف إطار قانون: 
 إىل حتديد مهام البنك املركزي كاآليت:لقد أدى صدور هذا القانون 

  املشاركة يف إعداد وتطبيق قوانني الصرف والتجارة اخلارجية مما يؤثر على استقرار العملة الصعبة، ومجع وتسيري
 احتياطات الصرف املركزي؛

                                                           

 184-183ص ص ،سابق مرجع علي، بن بلعزوز 1   



    0202/ 0202        األستاذ، سنوسي علي     اضرات في مقياس النظام المصرفي الجزائريمح

 

21 

 

 ممارسة حق اإلصدار ومراقبة توزيع القروض على االقتصاد الوطين ملساعدة اخلزينة العمومية؛ 

  أدوات السياسة النقدية بواسطة حتديد سقف إعادة اخلصم ومعدل إعادة اخلصم للبنوك التجارية؛تسيري 

 القيام لوحده بكل العمليات اخلارجية اخلاصة ابسرتداد الذهب والعمالت األجنبية؛ 

 منح تسبيقات للخزينة؛ 

 .تسيري املديونية اخلارجية 

  61-96مهام البنوك التجارية يف إطار قانون  
 القروض املقدمة للمؤسسة العمومية )طويلة وقصرية األجل( وذلك لتمويل استغالهلا واستثمارها وصادراهتا؛ تنويع 

 املشاركة يف متويل االقتصاد الوطين ابملسامهة يف شركات مالية حملية وأجنبية حسب أهداف املخطط الوطين للتنمية؛ 

 ؛القرض الذي كان سائداختاذ اإلجراءات الالزمة للتقليل من خطر عدم اسرتداد ا 

 حتليل الوضعية املالية للمؤسسة قبل احلصول على القروض مع متابعة القروض املمنوحة؛ 

  مجع املوارد من الغري عرب الرتاب الوطين أو من مصادر خارجية مهما كان شكلها أو مدهتا وابلتايل إعطاء فرصة
 ملؤسسات القرض لتنويع أشكال القرض.

 
 0099لنظام املصريف إىل غاية : ا90الشكل رقم 
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 سلبيات هذه املرحلة خالل الفرتة: متيزت هذه املرحلة بعدة سلبيات نذكر منها:
 حمدودية صالحيات البنك املركزي؛ 

 سيطرة اخلزينة العمومية على جممل عمليات التمويل اليت هي يف األساس من مهام البنوك التجارية؛ 

  اليت وصلت إىل درجة حتديد أسعار الفائدة املوكلة يف األساس إىل البنك املركزي؛مشولية صالحيات وزير املالية و 

 طبيعة ملكية البنوك التجارية واليت كانت ملكا للدولة حيث كانت جمرد أداة لتنفيذ سياسات احلكومة؛ 

   من سنة  % 8.14ضعف معدالت الفائدة اليت مل تكن تشجع عملية االدخار حيث استقر هذا املعدل على نسبة
 ؛%4حيث وصل إىل نسبة  4624إىل غاية  4618

  اقتصرت مهمة البنوك التجارية على مجع املوارد وختصيصها أو توجيهها وفق ما ينص عليه املخطط الوطين للقرض
 واملتضمن ضمن اخلطة الوطنية للتنمية، كان النشاط البنكي يف هذه املرحلة مقيدا ضمن املخطط الوطين للتنمية واملخطط

 الوطين للقرض.

 1988 االقتصادية اإلصالحات قوانني مع املصريف النظام .تكييف9
 يستطيع ومل االقتصادية، للوضعية مالئم غري انه اتضح ، 1986 سنة بقانون املتعلقة العيوب و للنقائص نظرا 
 يف للمؤسسات يهيالتوج القانون صدور بعد خاصة و اجلزائرية، السلطات اهب قامت اليت اإلصالحات مع التكيف

  البنوك ابستقاللية دىان، والذي 02/04/7970املؤرخ يف  99/451مت تعديله ابلقانون رقم  الذي و 1988سنة
 :األيت وفق التمويل قواعد تعديل ضرورة و املالية املؤسساتو 
 املؤسسات؛ و لالقتصاد اجلديد التنظيم إطار يف للبنوك االستقاللية إعطاء 

 ابلتايل و احملاسيب، التوازن و املالية االستقاللية ملبادئ ختضع جتارية معنوية شخصية البنك أن القانون هذا اعترب 
 املردودية؛ و الرحبية ملبدأ نشاطه خضوع

 وسندات أسهم شراء يف املالية أصوهلا من لنسبة املايل التوظيف بعملية تقوم أن املصرفية غري املالية للمؤسسات ميكن 

 خارجه؛ أو الوطين الرتاب داخل عملت مؤسسات من صادرة

 طلب إىل تلجأ أن ميكنها كما الطويل، املدى على االقرتاض أجل من للجمهور تلجأ أن القرض ملؤسسات ميكن 
  ؛2خارجية ديون
 دون صةاخلا و العمومية للمؤسسة القروض منح قرارات اختاذ يف ابالستقاللية متتعها أي ،تعامليهام اختيار حرية للبنوك منحت كما 

 إعادة سقوف حتديد خيص فيما النقدية السياسة تسيري و إعداد يف املركزي البنك دور على أخرى جهة من القانون هذا أكد و متييز،

                                                           

 0799جانفي  13بتاريخ  02العدد الرمسية، اجلريدة ، الصادر يف95/02للقانون رقم  املتمم و املعدل ،88/96.رقم القانون. 1 

 نوفمرب العاشر، العدد بسكرة، خيضر حممد جامعة اإلنسانية، العلوم جملة ،االقتصادية التحوالت ضوء يف اجلزائري املصريف النظام أداء عايشى، كمال2 

 3 ص ، 2006
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 ما عكس سلبيا، أم اجيابيا كان سواء مردود من عنه ينجز وما القرض توزيع يف اخلطر عامل مراعاة القانون، من 03 املادة حسب اخلصم

 مسؤولة اخلزينة كانت ملا قبل نم عليه كان
  1البنكي النظام أتزم إىل أدى مهما مقابل بدون يعطي الذي القرض سواء ضمانة عن . 

 1988 غاية إىل اجلزائري املايل و املصريف النظام  :02 رقم الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 097-099ص ص ، مرجع سابق هللا، عبد خبابة1  

 االستشارية الهيئات المالية وزارة

 .للقرض الوطني لمجلسا -

 للبنوك التقنية اللجنة
 

 الجزائري المركزي البنك

 .النقد إصدار -
 .النقدية الحركة ضبط –
 إلى رضالق توزيع مراقبة –

 .االقتصاد
 .الصرف احتياطي تسيير –
 الخزينة إلى االسهمات تقديم –

 .العمومية
 .النقدية السوق –
 الصرف سوق –

 العمومية الخزينة

 .الضرائب -
 .القروض تعبئة –
 .االدخار موارد تعبئة –
 .الكفالة سندات –
 .الخزينة سندات اكتتاب –
 .العمومية المصاريف –
 .االعانات –
 .األجل طويلة القروض تمويل –

 للتنمية الجزائري البنك

 .التأمين صناديق
 .المعاشات صندوق –
 و للتوفير الوطني الصندوق –

 .االحتياط

 أولية بنوك

 .الجزائري الوطني البنك -
 .الجزائري الشعبي القرض –

 .الخارجي البنك –
 .الريفية و المحلية التنمية بنك –

 .المحلية التنمية بنك –

 لتمويل األجل طويلة قروض

 سبيقاتوت خصم إعادة االستثمارات

 إلى األجل طويلة قروض

 العمومية المؤسسات

 مؤسساتي ادخار

Source:  Benhalima Ammour ,op. cit, P: 72 
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 نيناتواقع اجلهاز املصريف خالل الثما 
 :وميكن أن نلخص وضعية اجلهاز املصريف خالل الثمانينات ما يلي 
  اإلصدار املفرط للعملة الوطنية من طرف البنك املركزي يف إطار متويل اخلزينة واملؤسسات االقتصادية بواسطة البنوك

 التجارية؛

 ة وتسديد الديون اخلارجية من جهة إثقال العبء املايل للبنوك وهذا التحويل املفرط للعجز الدائم للمؤسسات من جه
 أخرى؛

 التسيري البريوقراطي واملركزي اإلداري لإلنتاج االقتصادي واالدخار؛ 

 هتريب السلطات النقدية وراء القوانني وهذا لتربير سبب سوء التسيري وتدين قيمة العملة الوطنية؛ 

وبذلك فهي تؤثر على فعالية اجلهاز  وكل هذا أدى إىل إفراز جمموعة من السلبيات وتراكمت منذ االستقالل
املصريف الذي مل يؤد وظيفته على أمت حال وأخل جبميع مسؤولياته، لذا تطلبت إصالحات عميقة وجذرية على هذا 

 النظام حيث مت إصدار قانون النقد والقرض الذي جاء بتعديالت.
ض وتقدمي االقرتاحات والتوجيهات اليت تساعد واجمللس العام لالئتمان يتوىل دراسة املسائل املتعلقة بطبيعة القرو 

 على تنمية مصادر االدخار والتمويل.
وضع  اواهليئة الفنية للمؤسسات املصرفية واجبها تقدمي الدراسات واالقرتاحات املتعلقة ابألعمال املصرفية وكذ 

اسبية واإلدارية، تكوين اإلطارات، اإلرشادات اليت تسهل تلك العمليات مثل حتسني األداء الوظيفي، تنظيم األساليب احمل
 ..اخل.،متابعة ميزانية املصارف

 هذا األخريومع الثمانينات شهد النظام املصريف استمرار اإلصالح ابلتحديث وإعادة اهليكلة وظهور بنوك، وكما يتأثر 
 :يف تمثلتعطيات أخرى ابلظروف االقتصادية الدولية وخاصة سوق النفط العاملي وما جيري فيه، فإن البنوك تواجه م

 هبوط أسعار النفط وتناقص احتياطه ابستمرار؛ 
 احلاجة امللحة لتشجيع الصادرات غري النفطية؛ 

 تشجيع القطاع اخلاص لكي يزيد من مسامهته يف التنمية؛ 

  ضمنها مجيع البنوك، وبذلك فهي حتقق القيمة املضافة.تإعادة هيكلة املنشآت العامة، و 
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  املصرفية اجلزائرية و أهم العراقيل اليت تواجهها خصائص املنظومة 
تعرف املنظومة املصرفية اجلزائرية  مزيج متنوع من اخلصائص و هذا ما أدى إىل ظهور ا العديد من العراقيل اليت تعيق 
عمل هذا اجلهاز احلساس داخل االقتصاد الوطين، و هذا يتطلب تفعيل عناصر خمتلفة من أجل إعادة هيكلة هاته 

 املنظومة مبا يتماشى مع التحوالت االقتصادية العاملية. 
  خصائص النظام املصريف 

 :1ميكن تلخيص خصائص النظام املصريف اجلزائري يف النقاط التالية
 جهاز مملوك للدولة ملكية عامة؛ 
 يهتم بتنفيذ ما متليه الدولة عليه وفقا لسياستها التنموية؛ 

  البنوك تتوىل العمليات املصرفية؛جهاز قائم على تركز عدد حمدود من 

 قائم على التخصص ويقصد االئتمان القصري واملتوسط، االئتمان الطويل للتجارة اخلارجية؛ 

 جهاز واسع االنتشار له فروع عديدة تغطي كامل الرتاب الوطين؛ 

 جهاز متقدم ابلقياس مع أمثاله يف البلدان النامية وحديثة االستقالل؛ 

  وهيمنتها على النظام البنكي، فهي تعترب السبب األول يف دفع البنك املركزي إىل إصدار النقود تعاظم دور اخلزينة
بشكل ال يربره الوضع النقدي، كما تتكفل بتوزيع القرض وبذلك مهش دور النظام البنكي وأصبح يتميز ابلسلبية املفرطة 

 ؛اضيةقرت االعلى مستوى االدخار وتوزيع القرض ورسم السياسات 

  يع القرض من طرف البنك ال يضمنه سوى حسن نية الدولة، وهذا ما ولد بعض الرتاخي يف دراسة ومتابعة ومراقبة توز
ذلك تراكم ديون البنوك على املؤسسات العمومية بشكل أثر على التوازن املايل الداخلي هلذه عن عملية القرض، ونتج 

 التوازن املايل الداخلي للبالد؛ والبنوك وه

 ستفادة من القرض إىل عملية التوظيف املسبق الوحيد، فالبنوك ال ميكنها منح القروض وفق الفرصة املتاحة، خضوع اال
وإمنا ميكنها منح القروض فقط للمؤسسات اليت وطنت عملياهتا املالية يف هذه البنوك، حىت ولو كانت هذه املؤسسات ال 

  األنظمة البنكية؛تستجيب للمعايري واملقاييس الكالسيكية املعمول هبا يف

 .النظام البنكي هو ذو مستوى واحد 

 
 
 

                                                           

 .424ص  مرحع سابق، طاهر لطرش،  1  
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  :عراقيل املنظومة املصرفية اجلزائرية 
ال تشجع إسرتاتيجية اخلوصصة أي استغالل مايل لتخفيض قيمة الدينار، وال تسمح ابستعمال تقنيات نقدية يف السوق 

اجلزائرية. ويتزامن عرض بيع املؤسسات مع ندرة  للحد من احلواجز اليت متنع من دخول املستثمرين األجانب يف السوق
مالية كبرية وانعدام أي منهجية أو أساليب التمويل العصرية يف جمال اخلوصصة على نطاق واسع وفيما خيص الرتددات، 

 :   1فإهنا تعيق توقعات املتعاملني وحتد من املستثمرين على عدة مستوايت وهي كالتايل

 :بقى نتائج اجلهاز اخلاص ابلبنوك واملؤسسات ضعيفة، حىت وإن كانت تشري إىل حتسني ت على املستوى االقتصادي
 واضح يف حساابت استغالل املؤسسات االقتصادية العمومية.

 :صعوبة إجياد التمويل. منتعاين االستثمارات و إنعاش اجلهاز اإلنتاجي  على املستوى الصناعي 

 :االقتصادية العمومية قدرات التمويل الذايت الكافية، ومل توفر الشروط مل تسرتجع املؤسسات  على  املستوى املايل
 املواتية لتأهيلها إىل البورصة وقدرهتا على االستقطاب يف جمال الشراكة.

 :أدت إعادة اهليكلة إىل تسريح عدد كبري من العمال، وقد أثقل متويلها من طرف اخلزينة  على املستوى االجتماعي
 امليزانية.العمومية العجز يف 

 :ال يزال القطاع العمومي االقتصادي يعاين من غياب ثقافة حقيقية يف جمال الرتشيد  على مستوى التسيري
 االقتصادي واملايل، وإضافة لذلك، ال تسمح الشروط القانونية واجلزائية املرتبطة مبنصب املسري بتجنيد أفضل الكفاءات.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .26 ،  ص8000أكتوبر  10اجلزائر،  ،اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير حول إشكالية إصالح املنظومة املصرفية، الدورة السادسة عشر 1 
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 09/09صريف يف ظل قانون النقد والقرض النظام امل إصالحاتاحملور الثاين: 
رقم  قانون مبوجب 1القرض و النقد قانون صدور بعد بوضوح جتلى الذي و اجلزائر يف املصريف اإلصالح يندرج 

 ذلك و املصريف، و االقتصادي التحرير سياق و املصرفية اإلصالحات سياق ضمن 14/94/1779املؤرخ يف  79/19

هتا ابشر  اليت اإلصالحات سلسلة ضمن الرئيسية احللقة املصريف اإلصالح ميثل و القتصادي،ا التحول مسار تعميق بغية
 يتعلق فيما خاصة و اقتصاد، أي يف املصريف اجلهاز يلعبه الذي اهلام الدور من انطالقا و اجلزائر، يف العامة السلطات

 إبراز و املصرفية ابإلصالحات القيام الضروري من كان املصرفية، السوق يف املنافسة قواعد ضبط و البنوك نشاط بضبط

 .االقتصادي التحول مرحلة يف املصريف النظام يلعبه الذي اهلام الدور
 09/09 قانون إطار يف املصرفية اإلصالحات مضمون .0 
 نظام على القضاء أجل من السوق اقتصاد إىل التحول منطق فرضه حامسا منعطفا القرض و النقد قانون  ثلمي 

 مسار على املصريف اجلهاز القرض و النقد قانون وضع حيث .التضخم و املديونية على القائم الوطين االقتصاد ويلمت

 .النقدية السياسة و النقد دور إبراز و املالية الوساطة وظيفة تنشيط إبعادة متيز جديد، تطور
 من املصرفية املنظومة مكوانت بني دةجدي عالقة إحداث هو القرض و النقد قانون تضمنها اليت النقاط أهم من 

 بدور تضطلع القانون مبوجب البنوك أصبحت حيث أخرى، جهة من العمومية االقتصادية املؤسسات وبني بينها و جهة،

 و االستثمارات ملختلف متويلها و القروض منح جمال يف أو تعبئتها و الودائع مجع خالل من سواء املالية الوساطة يف مهم
 :يلي فيما أمهها نذكر التدابري من مبجموعة القرض و النقد قانون جاء ذال
 السلطات عن مستقلة حقيقية نقدية سلطة اعتباره و اجلزائر، بنك يسمى أصبح الذي املركزي البنك استقاللية منح 

 تسيري تتوىل جديدة هيئات بظهور ذلك و تنظيمه إعادة جانب إىل البالد يف النقدية السياسة توجيه و إدارة تتوىل املالية
 مراقبته؛ و إدارته و البنك

 الوطين، االقتصاد متويل يف املالية ابلوساطة بقيامها املصريف النشاط يف فعاليتها لزايدة العمومية البنوك مهام تعديل 

 جديدة، مصرفية خدمات و منتجات تقدمي على البنوك تشجيع و املصريف النشاط يف التخصص إبلغاء ذلك و

 اخلاص؛ املصريف اجلهاز على املصرفية السوق انفتاح نتيجة املنافسة مواجهة و املالية األسواق دخول و

 ملزاولة األجنبية البنوك و اخلاصة البنوك أمام فتحه و الوطين، االقتصاد متويل و التنمية يف املصرفية السوق دور تفعيل 
 .ولةاملنق للقيم سوق إبنشاء إقراره جانب إىل املصرفية أنشطتها

 املصريف اإلصالح .دوافع1

                                                           

 .45/05/4660بتاريخ  42، واملتعلق ابلنقد والقرض، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 4660أفريل  45الصادر يف  40-60قانون رقم  1 
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 :منها نعرض و متنوعة و متعددة اجلزائري املصريف اإلصالح إىل أدت اليت املربرات إن
 :نقدية دوافع -أ

 يف املصريف النشاط حتكم اليت القانونية للنصوص جذرية مراجعة إلجراء ضرورية و ملحة احلاجة أصبحت فلقد 
 أداء من للبنوك يسمح مبا اخلارجي و الداخلي الصعيد على احلاصلة التطورات مع يتناسب الذي الوجه على اجلزائر،
 .استقاللية أكثر و بصرامة النقدية للسلطات يسمح مبا و بفعالية دورها

 :اقتصادية دوافع - ب
 فإن الدور اهذ حلساسية نظرا و التنمية، متويل يف هاما دورا تلعب و املالية الوساطة بوظيفة تقوم مؤسسات البنوك تعترب

 أداء من البنوك متكني من يسمح مبا املايل و املصريف اجلهاز يف إصالح يواكبه مل ما يكتمل ال اقتصادي إصالح أي

 زادت كلما أنه املعلوم من و بفعالية، االقتصادية األنشطة و املشاريع حنو ختصيصها و املوارد جتميع يف كامال دورها

 بشكل االقتصادي الوضع على اجيابيا ذلك انعكس كلما املالية الوساطة جمال يف ورهد حتسني و املصريف القطاع كفاءة

 .عام
 :تقنية دوافع - ت

 جمال يف توظيفها و االتصال و اإلعالم تكنولوجيا جمال يف حدثت اليت النقدية ابلتطورات الدوافع هذه ترتبط

 الشبكي الربط و الدفع أنظمة عصرنة و حتديث و يةااللكرتون الدفع وسائل استخدام يف التوسع و املصرفية الصناعة

  .االلكرتونية املقاصة أنظمة إدخال و البنوك بني
 09/09رقم  والقرض النقد قانون مبادئ و أهداف .3

 كمحرك احلقيقية مكانته البنكي النظام منح يف جمملها تصب جديدة أفكار بعدة القرض و النقد قانون أتى لقد

 .اجلزائر يف املنتهج اجلديد االقتصادي النظام لتوجهات انعكاس و لالقتصاد، أساسي
 :القرض و النقد لقانون األساسية األهداف من
 قيود؛ دون اخلزينة لتمويل أداة األخري هذا كان بعدما العمومية اخلزينة بني و اجلزائر بنك بني العالقة ضبط 

 إنشاء خالل من ذلك و استقرار، أكثر مصريف و مايل جهاز إقامة أجل من املركزي للبنك أكرب صالحيات منح 
 يف مت قد و املالية، املؤسسات و البنوك أعمال ملراقبة واسعة صالحيات منحه و نقدية، كسلطة القرض و النقد جملس

 املالية؛ و املصرفية املؤسسات تسيري يف احلذر بقواعد اخلاصة املركزي البنك تعليمة إصدار الصدد هذا

 للحكومة املستثمر دور يؤدي املركزي البنك أصبح حيث التنفيذية، السلطة عن املركزي للبنك أكرب استقاللية منح 
 .النقدي االستقرار عن املسؤولية اإلصدار مؤسسة حتميل تعين االستقاللية هذه أن كما
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 ما هو و العام، قطاعال على حكرا كان بعدما املصريف و املايل القطاع يف لالستثمار اخلاص القطاع أمام اجملال فتح 
  .املنافسة من جو خلق و املالية الوساطة دعم هدف يرتجم

 القرض و النقد قانون مبادئ.1
 املصريف، اجلهاز عليها يكون أن جيب اليت املكانة أبمهية اعرتفا حبق يعكس تشريعيا نصا 79/19يعترب القانون  

 و 1986 قانونا هب جاء اليت األفكار أبهم أخذ أنه إىل إلضافةاب لإلصالحات األساسية التشريعية القوانني من يعترب و
 و عليها يقوم اليت املبادئ أن كما أدائه، و املصريف اجلهاز بتنظيم يتعلق فيما جديدة أفكار محل فقد 1988

 ألمهية و ل،املستقب يف النظام هذا عليها يكون سوف : اليت الصورة كبري حد إىل ترتجم يعتمدها اليت العمل ميكانيزمات

 :يلي فيما استعراضها حناول عليها يقوم اليت املبادئ هذه
 السابق يف كانت كما القرض، عملية إىل اللجوء يف حرة اخلزينة تعد مل:املالية الدائرة و النقدية الدائرة بني الفصل/أ

 النقدية، السلطة صالحيات و ينةاخلز  صالحيات بني التداخل إىل أدى األمر هذا، العجز لتمويل املركزي البنك إىل تلجأ

 متويل فأصبح الدائرتني بني ليفصل القانون هذا جاء و ابلضرورة، متجانسة تكون ال اليت أهدافها بني تداخال خلق و

                                                                                                                                                                        :التالية األهداف بتحقيق املبدأ هذا مسح قد بعض القواعد و على قائم اخلزينة
 للخزينة؛ املتعاظم الدور عن املركزي البنك استقاللية 

 عليها؛ املرتاكمة السابقة الديون تسديد و املركزي البنك اجتاه اخلزينة ديون تقليص 

 النقدية؛ التوازانت على العامة للمالية السلبية اآلاثر نم احلد 

 االقتصاد متويل يف اخلزينة التزامات تراجع. 
 أساس على احلقيقية، للقرارات تبعا تتخذ النقدية القرارات كانت:احلقيقية الدائرة و النقدية الدائرة بني الفصل / ب

 املوارد تعبئة هو األساسي اهلدف أن بل حبتة، نقدية فأهدا تكن مل لذلك تبعا و التخطيط، هيئة يف حقيقي كمي

 و النقدية و احلقيقية الدائرة بني الفصل مبدأ القرض و النقد قانون تبىن قد و املخططة االستثمارية الربامج لتمويل الالزمة
 لكن و .التخطيط هيئة طرف من كمي أساس على املتخذة للقرارات تبعا تتخذ تعد مل النقدية القرارات أن ذلك يعين

  النقدية، السلطة حتددها اليت النقدية األهداف أساسا تتخذ النقدية القرارات هذه مثل
 قانون يف املبدأ هذا مثل تبين إن ،هتاذا السلطة هذه طرف من تقديره يتم الذي و السائد النقدي الوضع على بناء و

 :يلي فيما أمهها نلخص األهداف من جمموعة بتحقيق يسمح القرض و النقد
 النقدية؛ السياسة تسيري عن األول املسؤول و النقدي النظام قمة يف لدوره املركزي البنك استعاد 
 املؤسسات و العائالت و العمومية املؤسسات بني داخليا استعماالته توحيد و التقليدية لوظائفه الدينار استعادة 

 اخلاصة؛
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 االقتصادي؛ الضبط وسائل من كوسيلة ملكانتها النقدية اسةالسي احتالل و تنشيطها و النقدية السوق حتريك 

 اخلاصة؛ املؤسسات و العامة املؤسسات حساب على متيزية غري شروط على يقوم القروض ملنح وضع خلق 

 املرتبطة  القرارات اختاذ يف مهما دورا يلعب جعله و البنوك طرف من الفائدة سعر حتديد يف نسبية مرونة إجياد
 .ابلقرض

 يف األساسي الدور تلعب كانت السابق النظام يف اخلزينة أن كما  :القرض ودائرة الدولة ميزانية دائرة بني لفصلا/ج
 دائرة من األموال عبور تسجيل على يقتصر دوره كان و البنكي النظام مهش حيث العمومية، املؤسسات استثمارات متويل

 القرض و النقد قانون تفطن و التمويلي نظام مستوى على كبريا غموضا األمر هذا مثل خلق و .املؤسسات إىل اخلزينة

 اإلسرتاتيجية االستثمارات متويل على يقتصر دورها ليبقى لالقتصاد القرض منح عن اخلزينة أبعد حيث املشكلة هلذه

 مهامه طارإ يف القروض منح عن املسؤول هو البنكي النظام أصبح اللحظة هذه من ابتدءا و الدولة طرف من املخططة

 :التالية األهداف ببلوغ الدائرتني هاتني فصل يسمح و التقليدية،
 االقتصاد؛ متويل يف اخلزينة التزامات تناقص 

 القروض؛ منح يف املتمثلة تلك خاصة و التقليدية لوظائفها املالية املؤسسات و البنوك استعادة 

 للمشاريع. االقتصادية اجلدوى مفهوم على أساسا يرتكز إمنا و إدارية قواعد إىل خيضع ال القرض توزيع أصبح 
 تتحرك كانت املالية فوزارة عديدة، مستوايت يف مشتتة النقدية السلطة كانت:مستقلة وحيدة نقدية سلطة إنشاء/د

 تتصرف كانت و عجزها لتمويل املركزي البنك إىل وقت أي يف تلجأ كانت اخلزينة النقدية،و السلطة اهنأ أساس على

 النقود، إصدار امتياز الحتكاره نقدية سلطة احلال بطبيعة ميثل كان املركزي البنك و ،السلطة النقدية هي كانت لو كما

 الدائرة يف النقدية السلطة هذه وضع قد و كانت، جهة أي عن مستقلة و وحيدة نقدية سلطةإنشاء  أبنه ذلك كان و

 :النقدية السلطة هذه القرض و النقد قانون جعل و .القرض و النقد جملس امساها جديدة هيئة يف ابلذات و النقدية
 النقدية؛ السياسة انسجام ليضمن وحيدة 

 النقدية؛ األهداف حتقيق اجل من السياسة هذه تنفيذ ليضمن مستقلة 

 النقدية األهداف بني التعارض يتفادى و النقد تسيري يف التحكم يضمن لكي النقدية الدائرة يف موجودة. 
 :مستويني على بنكي نظام وضع /ه

 نشاط بني التمييز ذلك يعين و مستويني على بنكي نظام وضع مبدأ كرس قد القرض و النقد قانون أن كما 

 ميثل املركزي البنك أصبح الفصل هذا مبوجب و للقروض، كموزعة التجارية البنوك نشاط و نقدية كسلطة املركزي البنك
 التأثري يف لإلقراض أخري كملجأ مركزه يوظف أن إبمكانه أصبح كما هتا،عمليا عيتاب و نشاطها يراقب البنوك، بنك فعال
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 القواعد حيدد أن إبمكانه البنوك، كل فوق تواجده و النقدي الوضع يقتضيه ملا وفقا و للبنوك االفرتاضية السياسات على

 .النقدية السياسة يف وحتكمه يةالنقد أهدافه خدمة اجتاه يف النشاط هذا تقييم معايري و البنكي للنشاط العامة
 . هيكل النظام املايل يف ضوء قانون النقد والقرض:5

لقد أدخل هذا القانون تعديالت مهمة يف هيكل النظام البنكي اجلزائري سواء كان األمر يتعلق هبيكل البنك 
أبن تقيم أعماال هلا يف اجلزائر، وكذا املركزي، والسلطة النقدية أو هياكل البنوك األخرى، حيث مت السماح للبنوك األجنبية 

 مت السماح إبنشاء بنوك خاصة.
يعترب إنشاء جملس النقد والقرض من أهم العناصر األساسية اليت جاء هبا قانون النقد والقرض  أ /جملس النقد والقرض:

 ابلنظر إىل املهام اليت أوكلت إليه والسلطات الواسعة اليت منحت له.
، 1رف هذا القانون بنك اجلزائر أبنه مؤسسة وطنية تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايليعب/ بنك اجلزائر: 

، كما خيضع هذا األخري  إىل قواعد احملاسبة 2وبذلك أصبح البنك اجلزائري يعرف يف تعامله مع الغري بنك اجلزائر
ة وهو ال خيضع للتسجيل يف السجل التجاري وال ، وكما تعود ملكية رأس ماله ابلكامل للدول3التجارية ابعتباره اتجرا

للقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، ويستطيع أن يفتح فرعا له خيتار بعض املراسلني، وممثلني له يف مجيع 
 الرتاب الوطين وكما يسري بنك اجلزائر من قبل جهازين مها احملافظ وجملس النقد والقرض.

سنوات أو مخس سنوات على الرتتيب وهي قابلة للتجديد مرة  4 احملافظ ونوابه مبرسوم رساسي ملدة يعني*احملافظ ونوابه: 
واحدة، ويتم إهناء مهامه مبراسيم رساسية، وكذا يف حالة العجز الصحي وكذا اخلطأ الفادح، وحيدد مرسوم تعيني نواب 

ل سنة حسب الرتتيب، ويستطيع احملافظ حتديد مهام احملافظ رتبة لكل واحد منهم، ويتم تغيري هذه الرتبة تلقائيا ك
 وصالحيات كل واحد من هؤالء النواب، وكما يستعني مبستشارين ال ينتمون إىل إدارة البنك.

 وتتمثل املهام األساسية للمحافظ يف إدارة أعمال البنك املركزي فيما يلي:
 اختاذ خمتلف اإلجراءات التنفيذية؛ 
  لة وغري املنقولة؛بيع وشراء األمالك املنقو 

 تعيني ممثلي البنك يف جمالس املؤسسات األخرى؛ 

 يقوم بدور متثله لدى السلطات العمومية والبنوك املركزية األخرى التابعة للدولة واهليئات املالية الدولية؛ 

 .ميكن للحكومة أن تستشريه يف سائر املسائل املتعلقة ابلنقد والقرض 
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 كل القانون اخلاص ابلنقد والقرض للبنك املركزي بتأدية عدة وظائف أمهها:ولقد أو /وظائف بنك اجلزائر: ج
 :يتوىل البنك مهمة صنع األوراق املالية والقطع النقدية، والتدخل يف شبكة البنك املركزي املكونة من  مؤسسة إصدار

ليت تعترب عليه وفق آلية يتم مبوجبها الوكاالت والفروع املوزعة على الرتاب الوطين، وتصدر النقود من طرف البنك املركزي وا
 استالم إحدى عناصر األصول، واألصول تشمل ما يلي:

 ذهب وعمالت أجنبية حرة التداول؛ 
 سندات مصدرة من اخلزينة اجلزائرية؛ 

 .مستندات مقبولة حتت نظام األمانة أو حمسومة أو مرهونة 
 :احملافظة على الذهب واستغالل املداخل من العملة وتكمن هذه املهمة يف القيام بضمان  تسيري احتياطات الصرف

 الصعبة؛

 :يقوم البنك بدورين مها مجع وحتليل اإلحصائيات النقدية واملالية لتحديد ومراقبة  املسامهة يف وضع سياسة نقدية
 هداف؛مدى فعالية وتطبيق السياسة النقدية، ويقدم توجيهات فيما خيص وضع الوسائل امليدانية الكفيلة بتحقيق األ

 :ميلك البنك املركزي احلساب اجلاري للخزينة ويتوىل القيام لصاحل الدولة بعدة عمليات مصرفية،  مصرف اخلزينة
 وأعطي احلق للبنك املركزي مبنح القروض للخزينة.

 :ام  مها: يعترب بنك البنوك، وله سلطة الوصاية للنظنين رئيسيييقوم البنك املركزي بدور  دوره يف مواجهة البنوك
 املصريف، يقوم بفرض مراقبة القواعد الوقائية، وذلك من أجل ضمان احلماية واألمن للنظام املصريف؛

 :مهمته تتمثل يف التحديد اليومي ألسعار الصرف ابلنسبة للدينار وهو بذلك ينظم سوق  تسيري أسعار الصرف
 العملة والصرف.

بنك املركزي والبنوك يف ظل قواعد قانون النقد والقرض وفق تتحدد العالقة بني العالقة البنك املركزي ابلبنوك:ج/
البنك املركزي هو بنك البنوك وهو ملجأ لإلقراض وتستمد اخلاصية األوىل من خالل  ، 1مبدأين تقليدين أساسيني مها

 متويل البنوك.حتكمها يف تطورات السيولة، أما اخلاصية الثانية تستمد من كوهنا معهد لإلصدار، وتتحكم أيضا يف إعادة 
تنظيم العالقة بني بنك اجلزائر واخلزينة على إن قانون النقد والقرض أدخل منطا جديدا عالقة البنك املركزي ابخلزينة:د/

دل أهداف السياسة االقتصادية ومنط تنظيم االقتصاد وتناقص أعباء ومهام اخلزينة فإن حتديد هذه االعمومية، ومع تب
أبعاد اخلزينة من مركز نظام التمويل، وإعادة البنك املركزي يشكل بذلك قمة النظام النقدي، العالقة بشكل دقيق. وتعد 

من قانون النقد والقرض إىل أن اخلزينة ميكن أن تستفيد من تسبيقات البنك املركزي من خالل سنة  12وتشري املادة 
عمليات مثل بيع وشراء سندات عامة تستحق يف مالية معينة. وميكن أن يتدخل البنك املركزي يف السوق النقدية ليجري 
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أشهر. كما ميكن للبنك املركزي أن يبق لدى مركز الصكوك الربيدية أي مبلغ يراه ضروراي لتسوية حاجاته  4أقل من 
 املتوقعة كما جيوز للخزينة استعمال هذه األموال على أن تكون جاهزة.

كل من املؤسسات املالية والبنوك وأي مؤسسة أخرى لق النقدية إىل السو  دخالميكن اإلتسيري السوق النقدية:  /هـ
يسمح هلا صراحة جملس النقد والقرض وال ميكن للمؤسسات األخرى الدخول إىل هذا السوق وإجراء املعامالت فيها إال 

ال فقط،  بعد حصوهلا على قرار صريح من جملس النقد والقرض. وعندما تتدخل فال ميكنها إال أن تكون مقرضة لألمو 
كما يقوم البنك املركزي بدور املنظم واملسري للسوق النقدية، ويتدخل يف هذا السوق، بصفة عامة عندما يفوق طلب 
بعض املتدخلني على النقود املركزية العرض الذي يقرتحه املتدخلني اآلخرين من هذه النقود، ويستطيع أن يتحكم يف هذا 

قود، حيث يسمح له ذلك بتوجيه السوق يف االجتاه الذي يراه مناسبا، وذلك ة يف عرض النقلالسوق عندما تكون فيه 
 ابستعمال الثقل الذي ميثله تدخله يف مثل هذه احلاالت.

ويتم تنسيق العمليات يف السوق النقدية بني املتدخلني العارضني واملتدخلني الطالبني لألموال بواسطة مساسرة أو  
مسار يف اجلزائر بصفة مؤقتة البنك املركزي ويتقاضى مقابل ذلك عموالت على وسطاء، ويلعب دور الوسيط أو الس

 حساب املقرتضني.

كما يؤدي جملس النقد والقرض وظيفتني الوظيفة األوىل تتمثل يف جملس إدارة بنك اجلزائر ووظيفة الثانية هي 
نواب احملافظ كأعضاء، ثالث موظفني سامني السلطة النقدية يف البالد، ويتكون جملس النقد والقرض من: احملافظ رئيسا، 

يعينون مبوجب مرسوم يصدره رئيس احلكومة وكما يعني ثالثة مستخلفني ليعوضوا األعضاء الثالثة إذ اقتضت الضرورة، 
رأى ذلك  نوكما ميكنه أن يشكل من بني أعضائه جلاان استشارية، وحيق له استشارة أية مؤسسة أو أي شخص إ

ع اجمللس بصالحيات واسعة خاصة إبدارة شؤون البنك املركزي يف حدود املنصوص عليها يف التشريع ضروراي. كما يتمت
 ومن بني صالحياته ما يلي:

 ؛1درجة األوىل على مصاحله وحيدد سياسته ويتداول يف تنظيمهلابعتباره جزء من التنظيم الداخلي للبنك فهو يسهر اب 
  ويسلم رواتبهم وغريها؛يوافق على نظام مستخدمي البنك املركزي 

 يصدر األنظمة اليت تطبق على البنك املركزي؛ 

 حساابته ويوقفها؛يف له البنك املركزي  هايقرر وحيدد الشروط اليت يضع 

 يقوم بتوزيع خمتلف األرابح ضمن الشروط املنصوص عليها؛ 

 يصادق على التقرير السنوي الذي يقدمه احملافظ لرئيس اجلمهورية؛ 

  البنك املركزي كل سنة من خالل السنة املالية ويدخل تعديالت عليها؛حيدد ميزانية 
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 للمجلس السلطة يف شراء األموال املنقولة وغري املنقولة؛ 

 ؛1يقوم إبجراء املداوالت حول تنظيم البنك املركزي واالتفاقيات وذلك بطلب من احملافظ 

 يف عالقته مع البنوك واملؤسسات املالية، وتسيري د شروط تنفيذ عمليات البنك ييقوم بتنظيم إصدار النقود، وحتد
 البنوك واملؤسسات املالية مع الزابئن؛

 .ينظم سوق الصرف ومراقبته 

 صالحيات جملس النقد والقرض كسلطة نقدية -ه
 ميارس جملس النقد والقرض كسلطة نقدية ما يلي:

 النقدية، وحجم القرض؛ ةتطوير خمتلف عناصر الكتل 
 وشروط عمليات البنك املركزي املتعلقة بعملية اخلصم وقبول السندات حتت نظام األمانة ورهن السندات  حيدد معايري

 العامة واخلاصة؛

 وضع شروط فتح مكاتب متثيل للبنوك واملؤسسات املالية والسيما فيما خيص تغطية وتوزيع املخاطر والسيولة؛ 

 مراقبة الصرف وتنظيم سوقه؛ 

 ية اليت تطبق على البنوك واملؤسسات املالية، وزايدة على مهل تسليم احلساابت والبياانت.دالنظم والقواعد احملاسب 

 :69-89. البنوك واملؤسسات املالية من وجهة نظر 6

لقد أعطى قانون النقد والقرض إمكانية إنشاء عدة أنواع من مؤسسات القرض، يستجيب كل نوع إىل الشروط 
 اط واألهداف املتخذة هلا؛واملقاييس اليت حتدد طبيعة النش

يعرف قانون النقد والقرض البنوك التجارية على أهنا أشخاص معنوية مهمتها  445يف املادة البنوك التجارية:  -أ/
من هذا القانون. ومن بني العمليات اليت تقوم  441إىل  440العادية والرئيسية إجراء العمليات املوصوفة يف املواد من 

 :2ية هيهبا البنوك التجار 
 مجع الودائع من اجلمهور؛ 
 منح القروض؛ 

 توفري وسائل الدفع الالزمة ووضعها حتت تصرف الزابئن والسهر على إدارهتا؛ 

املؤسسات املالية على أهنا أشخاص معنوية مهمتها  444يعرف قانون النقد والقرض من املادة ب/  املؤسسات املالية: 
، ومن هنا يعين أن 444هور  يف املادة مبنكية ما عدا تلقي األموال من اجلالعادية والرئيسية القيام ابألعمال ال

                                                           

 .804 طاهر لطرش، مرحع سابق،  ص  1 
 .808 ،  صاملرجع نفسه 2 
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املؤسسات املالية تقوم ابلقرض على غرار البنوك التجارية. وتقوم بعملية القرض، مستعملة يف ذلك رأس مال املؤسسة 
 املالية وقروض املسامهة واالدخارات طويلة األجل.

حسب قانون النقد والقرض، أصبح إبمكان البنوك واملؤسسات املالية األجنبية ية: ج/ البنوك واملؤسسات املالية األجنب
أن تفتح فروعا هلا يف اجلزائر وختضع لقواعد القانون اجلزائري، كما يشرتط عند كل افتتاح احلصول على ترخيص خاص 

ى هذه البنوك واملؤسسات مينحه جملس النقد والقرض ويتجسد ذلك يف قرار صادر عن حمافظ بنك اجلزائر، وجيب عل
املالية األجنبية أن يكون رأس ماهلا يوازي على األقل رأس املال األدىن املطلوب أتمينه من طرف البنوك واملؤسسات املالية 

املتعلق برأس املال األدىن للبنوك  4660جويلية  5املؤرخ يف  04-60، وهو حمدد من طرف النظام رقم 1اجلزائرية
 ة العاملة يف اجلزائر.واملؤسسات املالي

شروط أتسيس أي بنك أو مؤسسة مالية أو إقامة  4661جانفي  01املؤرخ يف  04-61وقد حدد النظام رقم 
 :2فرع البنوك ومؤسسات مالية أجنبية حتت شروط نذكر منها

 حتديد برانمج النشاط؛ 
 الوسائل املالية والتقنيات املرتقبة؛ 

  املالية.القانون األساسي للبنك أو املؤسسة 

 . أهم التعديالت اليت جاء هبا قانون النقد والقرض 7
التسعينات تنتهج سياسة التحرير االقتصادي واملايل، وإجراء اإلصالحات على اجلهاز املصريف،  ذأصبحت اجلزائر من

ملت على إجراء وبذلك وضعت عدد من الربامج االقتصادية املختلفة يف إطار اسرتجاع الدولة إسرتاتيجيتها الشاملة، وع
الصادر يف  44-01إصالحات كبرية وعميقة على مستوى املنظومة املصرفية وأهم التعديالت اليت جاءت أبمر رقم 

، اليت عرفها هذا القانون خاصة بعد األزمات العديدة اليت عرفتها بعض البنوك 3املتعلق ابلنقد والقرض 84/02/8001
، بتنظيم العمل 4ي والتجاري اجلزائري، وهذا حسب القوانني والتشريعات اخلاصةاخلاصة منها بنك اخلليفة والبنك الصناع

املصريف، إضافة إىل ذلك إخضاع اجلهاز  املصريف إىل القواعد واملعايري املصرفية الدولية واالستمرار يف تعميق مسار 
 اإلصالحات وكان من  وراء ذلك حتقيق األهداف التالية:

                                                           

 يف اجلزائر.املتعلق برأس املال األدىن للبنوك واملؤسسات املالية العاملة  05/01/4660املؤرخ يف  04-60أنظر النظام رقم   1 
 .801 مرحع سابق،  ص طاهر لطرش،   2 
 .81/02/8001الصادرة يف  48املتعلق ابلنقد والقرض، اجلريدة الرمسية، العدد  44-01أمر رقم   3 
 ...اخل.441 -448 -62 -61 -60 -26 -11 -14 -10 -44اخلاصة يف املواد:  8001تعديالت قانون النقد والقرض يف أوت   4 
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 يات بنك اجلزائر:ا/ املمارسة املثلى لصالح

 ويكون ذلك عن طريق:

 الفصل بني مهام جملس النقد والقرض ومهام جملس إدارة بنك جلزائر؛ 
 تكثيف صالحيات جملس النقد والقرض؛ 

 .تدعيم استقاللية اللجنة املصرفية وحرصها على دورها يف مراقبة أنشطة البنوك املختلفة 
 ويتم ذلك عن طريق: واحلكومة يف اجملال املايل:ب/  تثبيت االتصال والتشاور بني بنك اجلزائر 

 إنشاء جلنة مشرتكة بني بنك اجلزائر ووزارة املالية لتسيري االستخدامات اخلارجية والدين اخلارجي؛ 
 إثراء شروط وحمتوى التقارير االقتصادية واملالية اخلاصة بتسيري بنك اجلزائر؛ 

  يف واملايل.التداول اجليد للمعلومات اخلاصة ابلنشاط املصر 

 :ويتم ذلك عن طريق:ج/  إجياد أحسن الطرق حلماية البنوك ومدخرات األفراد

 وتدعيم شروط عمل مركزية املخاطر؛ توضيح 
  شروط واملعايري املتعلقة برتخيص البنوك ومسرييها، ووضع العقوابت اجلزائية على املخالفني لقواعد العمل التدعيم

 املصريف؛

 ى الودائع؛إنشاء صندوق التأمني عل 

رغم التعديالت والتطورات اليت عرفها اجلهاز املصريف اجلزائري إال أنه ال يزال ضعيفا مقارنة بدول املغرب العريب 
بنوك،  40بنك من بينها  50سواء من حيث نوعية اخلدمات أو من حيث الكيفية، ففي تونس مثال أكثر من 

يمت يف اجلزائر تبقى حمدودة ومتواضعة يف جمال عملها حمصورة يف أجنبية، ورغم وجود البنوك األجنبية اليت أق 400%
 .اخلارجيف عدم الصفقات التجارية فقط وكذا القيام ابلعمليات 
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 09/09بعد قانون النقد والقرض  اليت جاءتالتعديالت أهم  احملور الثالث:
 على البنكي اجملال كان فكلما منتهية، غري و متجددة عملية احلايل اجلزائري املصريف اجلهاز إصالح عملية إن 
 اجلديدة  التغريات مع دائمة إصالح بعملية التطور هذا مواكبة اجلزائرية البنوك على فالبد ابستمرار يتطور العاملي املستوى

  :التعديالت هذه أهم من و
 2001 القرض و النقد قانون تعديل :.4

، هتدف 911/ 01األمر خالل من  2001عام خالل القرض و النقد قانون على أدخلت اليت التعديالت إن 
 :جهازين إىل القرض و النقد جملس تقسيم إىلأساسا 

 عليها املنصوص احلدود ضمن املركزي البنك شؤون تسيري و إدارة على يشرف الذي اإلدارة جملس من يتكون األول 

 القانون؛ يف

 إدارة كمجلس دوره عن التخلي و النقدية السلطة دور ءأبدا مكلف هو و القرض، و النقد جملس من يتكون الثاين 
 .اجلزائر لبنك

 األوىل الفقرتني أحكام تعدل حيث القرض و النقد قانون من 23 املادة تعدل 40/40من األمر  03 واملادة 

 مع وتتناىف عموميال التوظيف قواعد إىل احملافظ نواب و احملافظ وظائف ختضع ال أنه على تنص اليت 23والثانية من املادة

 أو وظيفة أو نشاط أي ميارسوا أن نوابه أو للمحافظ ميكن ال و عمومية، وظيفة أو حكومية مهمة أو تشريعية نيابة كل

 أو نقدي أو مايل طابع ذات دولية عمومية مؤسسات لدى الدولة متثيل عدا ما وظائفهم ممارسة أثناء تكن مهما مهنة

 .اقتصادي
 الفقرة هذه و القرض، و النقد قانون من 23 املادة من الثالثة الفقرة ألغى 2001 تعديل أن هو يالحظ ومما 

 تقبل ال كما أجنبية، أو كانت جزائرية مؤسسة أية من االقرتاض نوابه و للمحافظ السماح عدم تتضمن كانت
  يكون قد و لوطين،ا الرتاب داخل عامل بنك أي حمفظة يف ال و املركزي البنك حمفظة يف الصادرة التعهدات

 و شخصية، بتعهدات متويالت أو قروض على احلصول يف للمنصب نوابه و احملافظ استغالل لعدم حاجزا اإلجراء هذا
 أو أجنبية مؤسسات من سواء متويالت و قروض حتصيل نوابه و للمحافظ يتاح قد 2001 تعديل وفق القيد هذا بزوال

 .اجلزائر يف العاملة البنوك بقية حمافظ و اجلزائر بنك حمفظة يف التعامل كذا و جزائرية،

                                                           

  4020فيفري  28بتاريخ الصادرة  14العدد الرمسية اجلريدة 1 
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 يعني انه على تنص اليت و19/ / 90 القانون من 22 املادة أحكام 40/40رقم  األمر من 13 املادة تلغي 

 مرة نوابه و احملافظ والية جتديد ميكن و سنوات، مخس ملدة احملافظ نواب من كل يعني و سنوات ستة ملدة احملافظ

 .واحدة
 رئيس يصدره مرسوم مبوجب الفادح اخلطأ أو قانوان املثبت الصحي العجز حالة يف نوابه و احملافظ إقالة تتم 

 .العمومية الوظيفة لقواعد نوابه و احملافظ خيضع ال اجلمهورية
 عرفها ليتا التعديالت و التغريات عن انهيك ،اجلزائر بنك استقاللية درجة على واضح أتثري له املادة هذه إلغاء إن

 .40/911لألمر  وفقا القرض و النقد قانون
 10/22األمر رقم   ت. تعديال1

لقد قامت السلطات العموممية اجلزائرية ابملصادقة على مشروع األمر الرساسي والقاضي إبعادة  صياغة القانون  
والبنك التجاري  وخاصة بعد فضيحة بنك اخلليفة  2442أوت  20املؤرخ يف  42/00وتعديله ابألمر  74/04

 : الصناعي، هذه التعديالت هتدف أساسا إىل
 :تعزيز التشاور بني بنك اجلزائر واحلكومة  يف اجملال املايل وذلك من خالل 
 إعالم خمتلف املؤسسات الدولية بتقارير دورية؛ 
 متويل إعادة األعمار املرتبطة ابألحداث املأساوية داخل البلد؛ 
  ارة املالية والبنك املركزي إلدارة األرصدة اخلارجية واملديونية اخلارجية؛إنشاء جلنة مشرتكة بني  وز 
 أتمني مايل أحسن للبالد؛ 
 .اعتماد إجراءات كفيلة لتحقيق سهولة أفضل يف تداول املعلومات املالية أفضل 
 2متكني بنك اجلزائر من ممارسة صالحياته بشكل أفضل من خالل: 
 وجملس النقد والقرض؛ اإلدارة الفصل داخل بنك اجلزائر بني جملس 
 توسيع صالحيات اجمللس، الذي خيول له اختصاصات يف جمال السياسة النقدية وسياسة الصرف والتنظيم واإلشراف؛ 
 تقوية استقاللية اللجنة املصرفية وتعزيز الرقابة؛ 
 هتيئة الظروف من أجل محاية أفضل للبنوك والدخار للموظفني ؛ 

                                                           

 التسيري، علوم املاجستري، شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة رسالة اخلصخصة، برانمج تنشيط و تدعيم يف املصريف اجلهاز دور العيد، صوفان1 

 17-18 ص ص ، 2010 قسنطينة، جامعة
 415، ص 8005/8004جامعة البليدة،  ، ، رسالة ماجستري-زائردراسة حالة اجل –سامية نزايل، التأهيل املصريف 2 
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 الية جذابة: وهذا يسمح ابحتواء األموال املكتنزة، خاصة عند  القطاع اخلاص، وتكثيف العمل على وضع منتجات م
 اجتاه  أسواق البورصات األجنبية؛اجلهود 

  إقامة هيئة رقابية مكلفة مبهمة متابعة نشاطات البنك املتصلة بتسيري مركزية املخاطر ومركزية املستحقات الغري مدفوعة
 والسوق النقدية؛

  أنسب يف انسياب املعلومات املالية اليت أصبحت ضرورية حبكم مكافحة اجلرائم املالية املعاصرة " تبيض ينظم سيولة
 األموال"؛

  يسمح حبماية أفضل للبنوك، وللساحة املالية، واالدخار العمومي ومن شأنه أيضا أن يعزز شروط ومقاييس اعتماد
 ض هلا مرتكيب املخالفات؛البنوك ومسريي البنوك، والعقوابت اجلزائية اليت يتعر 

 ويسمح ابلتقييم واالطالع السريع على تطوير  الوضعية املالية اخلاصة  ، يشكل قاعدة للرقابة على الواثئق واملستندات
 بكل بنك؛

  يصدر جملس النقد والقرض نظام حيدد احلد األدىن اجلديد لرأمسال البنوك واملؤسسات املالية، وسيعمل على هذا
 زائر على تعزيز التقييم لطلبات االعتماد اجلديدة.األساس بنك اجل

 :كم أنه نص على أتسيس اللجنة املصرفية املتكونة من 
 احملافظ رئيسا؛ 
 ثالثة أعضاء خيتارون حبكم كفاءهتم يف اجملال املصريف واملايل واحملاسيب؛ 
 لس األعلى للقضاء األول بعد استشارة اجمل ، قاضيان ينتدابن من احملكمة العليا وخيتارمها الرئيس 
  يعني رئيس اجلمهورية أعضاء اللجنة ملدة مخس سنوات، وتزود اللجنة أبمانة عامة حيدد جملس إدارة البنك صالحياته

 وكيفية تنظيمها وعملها، بناء على اقرتاح من اللجنة. 
 ، فهي:93/11وفيما خيص القوانني اليت مت إصدارها يف اجملال املصريف بعد القانون 

 ويتعلق ابحلد األدىن لرأمسال البنوك واملؤسسات املالية العاملة  ، 2994مارس  94الصادر يف  94/91نون رقم القا
 يف اجلزائر؛

  ويتعلق بشروط تكوين االحتياطي اإلجباري لدى بنك اجلزائر؛2994مارس  94الصادر يف  94/92القانون رقم ، 
 ذا القانون بنظام ضمان الودائع املصرفية، حيث أن ويتعلق ه 2994مارس  94الصادر يف 94/93القانون رقم

من إمجايل الودائع لدى صندوق الودائع املصرفية، وذلك هبدف تعويض املودعني  %1البنوك إبيداع عالوة نسبية تقدر ب
 يف حالة عدم احلصول على الودائع؛
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ق القروض الرهنية، حيث حتول إىل ويتعلق هذا القانون بعملية توري 2996فيفري  29الصادر يف  96/51القانون رقم
 .1سندات قابلة للتفاوض واىل سيولة موجهة للتنازل عنها لصاحل مستثمرين يف السوق املالية

 و البنوك مال لرأس األدىن ابحلد واملتعلق ، 2440/ 40/42الصادر يف  ، 11/12 القرض و النقد قانون .تعديل0
 .املالية املؤسسات
 و البنوك مال لرأس األدىن ابحلد واملتعلق ، 2440/ 40/42الصادر يف   40/402 رقم لقانونإن ا 

 مليون 500 ب البنوك لرأمسال األدىن احلد حيدد 1990 لسنة املالية فقانون اجلزائر، داخل تنشط اليت املالية املؤسسات

 ب 2004 سنة يف أمساللر  األدىن احلد حدد بينما املالية، للمؤسسات جزائري دينار مليون 10 ب و جزائري دينار
 منها يرتع سوف الشروط هلذه ختضع ال مؤسسة فكل .املالية للمؤسسات ابلنسبة مليون 50 و للبنوك دينار مليار 2.5

 .املصريف اجلهاز يف النقدية و السياسية السلطات حتكم يؤكد هذا و االعتماد
 دفاتر لدى اإلجباري االحتياطي تكوين شروط حيدد الذي/ 04 40/42/  يف الصادر 40/42 رقم القانون 

 .أقصى كحد 15 % و %0 بني اإلجباري االحتياطي معدل يرتاوح عامة بصفة و اجلزائر،بنك  بنك
 يهدف و املصرفية الودائع ضمان نظام خيص الذي 42/40/ 40املؤرخ يف    423/ 40  رقم القانونكما أن  

 بنك لدى الضمان يودع بنوكهم، من ودائعهم على احلصول ةإمكاني عدم حالة يف املودعني تعويض إىل النظام هذا

 البنوك تقوم و متساوية حبصص فيه تساهم البنكية، الودائع ضمان شركة تسمى مسامهة شركة بتسيريه تقوم حيث اجلزائر،
 من  للتجارة العاملية املنظمة حسب 1%  سنوي مبعدل تقدر املصرفية، الودائع ضمان لصندوق نسبية عالوة إبيداع

  .4احمللية ابلعملة سنة كل من ديسمرب  31يف املسجلة للودائع اإلمجايل املبلغ
 16/93األمر . تعديل 04

 املوجودة النقائص  لةلتكم ،  2009ماي  26املتعلق ابلنقد والقرض، والصادر يف 97/935 رقم األمر صدر 

 يف و املتبعة النقدية السياسة يف اختالالت رزتب حيث ،2003 القرض و النقد بقانون املتعلقة 93/11رقم  األمر يف
 املصرفية اخلدمات حتديث يف الرغبة و احملاسيب التسجيل منط تغري إىل ابإلضافة املالية املؤسسات و البنوك مراجعة آليات

                                                           

 ، 8002/8006، رسالة ماجستري، جامعة سكيكدة، اجلزائر، ةالنظام املصريف اجلزائري وإمكانية االندماج يف العوملة املالي ، بورمة هشام 1 
 40-56ص  ص

  2004أفريل  28بتاريخ الصادرة  27العدد الرمسية اجلريدة.2
  200جوان  02بتاريخ الصادرة  35العدد الرمسية يدةاجلر  3 
  19ص ،ساتبق  مرجع هللا، عبد خبابة 4 
  2009سبتمرب  13بتاريخ الصادرة  53العدد الرمسية اجلريدة 5 
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 قواعدال مستوى على يهدف الذي و التعديل هذا إصدار إىل دعت األسباب هذه كل الدولية، البيئة مع للتكيف للبنوك

  :انه على 97/93 األمر من 33 املادة نصتاجملال  هذا يف، والبنوك بنشاط املتعلقة العامة
 املخاطر تقدير األفضل من انه غري خاصة، مصرفية خدمات زابئنها على تقرتح أن املالية املؤسسات و للبنوك ميكن 

 مينحه مسبق برتخيص جديد ملنتج عرض كل خيضع أن يتعني األدوات بني االنسجام لضمان و اجلديد، ابملنتج املتعلقة
 اجلزائر؛ بنك

 مستوى و معدالت كذلك و حرية، بكل املدينة و الدائنة الفائدة معدالت حتدد أن املالية املؤسسات و للبنوك ميكن 
 للبنوك ميكن ال الذي الزائد الفائدة معدل بتحديد اجلزائر بنك يتكفل و املصرفية العمليات على املطبقة العمالت

 جتاوزه؛ املالية واملؤسسات

 معدالت وخاصة هتا عمليا يف تطبقها اليت البنكية ابلشروط اجلمهور و زابئنها إببالغ املالية املؤسسات و البنوك إلزام 

 تنفيذ يف حيدث قد أتخري كل على يرتتب ، العمليات هذه على اإلمجالية الفعلية الفائدة معدالت و االمسية الفائدة

 للزبون؛ تعويض بتقدمي املعنية املالية املؤسسة أو البنك قيام مصرفية عملية

 االستغالل و النشاطات يف التحكم هو منه اهلدف داخلي رقابة جهاز بوضع املالية املؤسسات و البنوك إلزام 

 للموارد؛ الفعال

 ومنح 49%تتعدى ال حبصة مستقبال اجلزائر يف مالية مؤسسة أو بنكا إنشاء يريد أجنيب مستثمر أي إلزام 

 مالية مؤسسة أو بنك أي عن التنازل حالة يف الشفعة حبق الدولة متتع مع جزائريني مسامهني إىل املال رأس من 79%

 ابجلزائر؛ عاملة أجنبية

 البنوك عمليات جلميع الشديدة املراقبة و لإلشراف الكافية و الالزمة الصالحيات إعطائه و اجلزائر بنك منح 

 خصوصا و ، 2008 منذ املالية الساحة على طرأت اليت املستجدات إىل ابلنظر اجلزائر يف لعاملةا األجنبية 

 االقتصاد متويل يف مسامهتها جمال يف ابجلزائر العاملة األجنبية للبنوك السلبية املشاركة و العاملية املالية األزمة إعصار

 املالية؛ وزارة عن درةصا رمسية دراسة إليها خلصت اليت احلصيلة حسب اجلزائري،

 غري من الدفع وسائل أمن ضمانة مع تسيريها قواعد حتديد و الدفع أنظمة فعالية على ابلسهر اجلزائر بنك تكليف 
 يف العاملة اخلاصة و العمومية البنوك متابعة طريق عن البنكية املنظومة متانة و أمن تعزيز إىل إضافة النقدية، األوراق

 أصبح حيث للبالد، املايل و النقدي االستقرار على ابحلفاظ التزامها و زابئنها مصاحل مايةحب إلزامها و الساحة،

 ميزان صياغة يف حيتاجها معلومة أبية اخلاصة، و العمومية املالية املؤسسات و البنوك مطالبة اجلزائر بنك إبمكان
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 جملس مبعايري البنوك التزام مع اخلارج، حنو لاألموا رؤوس حركة حتديدا هذا خيص و املايل، وضعها و البالد مدفوعات

 .1تالللالخ تعرضها دون حتول اليت القرض و النقد

 : 11/11.تعديل األمر رقم 7
  رقم ابألمر املدخلة اجلديدة للتدابري تبعا البنكي لإلشراف املؤسسايت اإلطار بتعزيز 2010 سنة متيزت 

 واملتعلق 2003 / 08 / 26 يف خاملؤر  11 - 03 رقم لألمر مواملتم املعدل ، 2010 أوت 26 يف خاملؤر  04/40
 استقرار مهمة إىل إضافة اجلزائر لبنك كمهمة املايل، لالستقرار القانوين اإلرساء األمر هذا يعطي حيث والقرض، ابلنقد

 فهو املالية، واملؤسسات البنوك طرف من املخاطر يف أفضل حتكم إىل هتدف جديدة قانونية أحكاما ويتضمن األسعار،
 :2إىل يهدف

 اليت القواعد وحتديد الدفع أنظمة على ابلسهر بتكليفه اجلزائر بنك مهام حتسني طريق عن املالية املنظومة حتسني 
 النقدية؛ األوراق غري من الدفع وسائل أمن بضمان وبتوكيله تسريها،

 على احلفاظ على للتأكيد قرب عن اخلاصة بنوكال فيها منا البنوك متابعة بفضل البنكية املنظومة ومتانة أمن تعزيز 
 للبالد؛ واملايل النقدي االستقرار على واحلفاظ زابئنها مصاحل
 مدعم عمل إطار يعمل حتت الدولية، للمعايري وفقا البنكي للتنقيط جديد نظام وضع خالل من البنكية الرقابة تعزيز 

 مال رأس ولرفع العمومية، البنوك حقائب يف اجملدية غري روضللق تطهري طريق عن القروض خماطر وتسيري تقييم لتحسني
 املالية؛ واملؤسسات البنوك
 إن للرقابة، اجلانب التنبؤي تفضيل وكذا املبكر واإلنذار الكشف على القدرة تعزيز إىل اجلديد النظام هذا يهدف 

 استقرار لضمان ضروراي يعد   بةصع وضعية يف مالية مؤسسة أو بنك ألي حمتمل لفشل املنذرة األعراض عن الكشف
 املودعني؛ ومحاية املايل النظام
 املالية؛ واملؤسسات ابلنسبة للبنوك السارية واألخالقيات احلسن السري قواعد حتديد صالحية النقدية املؤسسة إعطاء 

 الرشوة جنحة إضافة من خالل املالية، واملؤسسات البنوك جتريها اليت العمليات يف والتحايل الغش أشكال مجيع حماربة 
 .البنكية للوظيفة البنوك ممارسة خطر أسباب إىل

خاصة ما تعلق منها  ابلقاعدة  ، لتحديد قواعد الشراكة األجنبية يف اجملال املصريف 19/94رقم  كما جاء األمر 
 إىل جانب تعديالت أخرى نوجزها  فيما يلي: ، 47/51

                                                           

   19ص ص ،سابق مرجع العيد، صوفان1 

 العامة للحكومة، األمانة ،  03- ) 11األمر (والقرض النقد لقانون واملتمم دلاملع -  10-  04األمر الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة2 
 .15 - 11 ص ، 2010 / 09 / 01 بتاريخ ، 50 العدد اجلزائر، الرمسية، املطبعة
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 حمافظ البنك املركزيأ/ فيما خيص مهام 
 يف احلرص على استقرار األسعار ابعتباره هدف من  أهداف السياسة النقدية، وتوفري أفضل  بنك اجلزائر مهمة

 الشروط يف ميدان النقد والقرض   والصرف واحلفاظ عليه لنمو سريع لالقتصاد مع السهر على االستقرار النقدي واملايل؛
 تها ومالءهتا؛إعطاء أمهية كربى لوسائل الدفع فيما خيص التأكد من سالم 
   جيب أن متلك الدولة سهما نوعيا يف رأمسال البنوك واملؤسسات املالية ذات رؤوس األموال اخلاصة، خيول هلا مبوجبه

 دون إعطائها احلق يف التصويت؛ ، احلق  أن متثل يف أجهزة املؤسسة
 سات املالية؛جيب أن يرخص حمافظ البنك مسبق بكل تعديل يف القوانني األساسية للبنوك واملؤس 
  يتعني على البنوك واملؤسسات املالية االخنراط يف مركزية املخاطر وجيب تزويده أبمساء املستفيدين من القروض املمنوحة

 وسقفها واملبالغ املسحوبة، ومبالغ القروض الغري مسددة، والضماانت املعطاة لكل قرض؛
 انجع يهدف إىل التأكيد على اخلصوص من التحكم يف  إلزام البنوك واملؤسسات املالية بوضع نظام رقابة داخلي

واالستعمال الفعال ملواردها، والسري احلسن للمسارات الداخلية، وصحة املعلومات املالية، واألخذ بعني  ، نشاطاهتا
 االعتبار جممل املخاطر مبا يف ذلك املخاطر العملية.

 فانه جيب أن تتكون من: : ب/ فيما خيص اللجنة املصرفية
  احملافظ، رئيسا يقوم سنواي إبرسال تقرير اللجنة حول رقابة البنوك  واملؤسسات املالية اىل رئيس اجلمهورية؛ 
  ثالثة أعضاء خيتارون حبكم كفاءهتم يف اجملال املصريف واملايل واحملاسيب؛ 
 لس الدولة، وخيتاره رئيس األول من احملكمة العليا، وخيتاره رئيسها األول، وينتدب الثاين من جم ، قاضيني ينتدابن

 اجمللس بعد استشارة اجمللس األعلى للقضاء؛
        .ممثل عن الوزير املكلف ابملالية 
                                    1967أكتوبر 66، املؤرخ يف   )التمويل غري التقليدي(01/09. قانون النقد والقرض  9

، وذلك  بعد االخنفاض  الكبري يف أسعار النفط يف 9592عام عرف االقتصاد اجلزائري هزات شديدة منذ  
 ، العاملي من األسواق الصاعدة كالصني الطلبوتراجع  األوبكول دوك ليف الس إلسرتاتيجيابسبب التغري األسواق العاملية 

اثر بشكل   هاوغري  األسباب هذه يف الوالايت املتحدة األمريكية،كل  النفطالك تهاملتواصل يف اس ضإىل االخنفاإضافة 
النفط  علىاجلزائري يعتمد  االقتصاد وذلك يف ظل اخنفاض بسيط يف الواردات، ومبا أن ، كبري على قيمة الصادرات

األمر الذي  انعكس سلبا على قيمة مداخيل .امن صادراهت % 95البرتول أكثر من ه كلي، حيث ميثل اعتمادا شب
   اطات الدولة من جهة أخرى.وزادت الضغوط على احتي ، اخلزينة من جهة
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 النفط،بسبب االخنفاض احلاد يف أسعار  هذا اإلجراء، كان جلوء اجلزائر إيل فإن بنك اجلزائر حسب حمافظو  
هذا الوضع املايل إىل آتكل سريع من املخزون  أدى، اثر سلبا يف املالية العامة للدولة. وقد 8045بداية من منتصف سنة 

قد حاولت احلكومة اجلزائرية احلد فو . 1تعليق العديد من مشاريع األشغال إىل أدىة منذ سنوات، ما يف امليزانية املرتاكم
فبدء من االعتماد على صندوق ضبط  ، واإلجراءات عرب العديد من اآللياتمن آاثر األزمة على االقتصاد الوطين 

، عن طريق ما يسمى ابلقرض املستندي، مث اإلعالن املوارد، احتياطي العمالت األجنبية، اللجوء إىل االستدانة الداخلية
وصوال إىل التمويل الغري تقليدي، من خالل تعديل قانون النقد والقرض  بشكل  ، عن انتهاج منوذج اقتصادي جديد

  يسمح للبنك املركزي بتمويل عجز اخلزينة العمومية بدون تغطية وملدة مخس سنوات.

التمويل الغري تقليدي هو التمويل الذي يسمح للبنك املركزي بتوفري سيولة  . مفهوم التمويل غري التقليدي:9.6
إىل اخلزينة العمومية هبدف متويل نفقاهتا، متويل العجز يف امليزانية، متويل الدين العام الداخلي ومتويل صندوق االستثمار 

 النعكاسات السلبية هلذا اإلجراء د من احيث سرتافق هذا مع العديد من اإلصالحات املالية واالقتصادية للح ، الوطين
ووفق هذا التعديل ميكن للخزينة العمومية االستفادة من اخلدمات املالية للبنك املركزي بشكل  ، وبشكل عام 

من حتصيل موارد  ةسوف تتمكن اخلزينة العمومي ، فإضافة إىل الطريقة التقليدية املتمثلة يف القروض والسلفيات ، أوسع
 طريق آليات جديدة مباشرة ودون قيود.مالية عن 
 : 2هناك عدة أسباب هلذا التمويل غري التقليدي نذكر من بينها. أسباب اللجوء إىل التمويل غري التقليدي:4.2
  ؛)يف متويل االقتصاد اجلزائري لاملورد األو  (اخنفاض شديد يف أسعار النفط 

  ارتفاع نسبة التضخم؛ 

 ؛تراجع مداخيل صندوق االستثمار 

  عدم حتصيل ما يسمى اصطالحا ابملال العائم يف السوق السوداء والذي يعد ابملاليري؛ 

  ؛%29/79هشاشة قاعدة االستثمارات األجنبية، وتفضيل املستثمرين الذهاب إىل دول ال تعمل بقاعدة 

 تزايد اخنفاض يف قيمة العملة الوطنية 

                                                           

 :تقرير بنك اجلزائر حول عملية التمويل غري التقليدي للميزانية 1 
https://algeriemaintenant.com/2019/04/13 ا-عملية-حول-اجلزائر-بنك-تقرير-ةابلوثيق/  

 

من  لمزيد، ول8041سبتمرب  41آخر احللول وخماطرة كبرية، يومية اجلمهورية،   -اللجوء إىل البنك املركزي -فاطمة مشنتل، التمويل الغري تقليدي لالقتصاد،  2 
 :املعلومات، أنظر

Www.Eldjoumhouria.Dz 
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بتعديل بسيط يف شكله، عميق يف مدلوله وأتثرياته  71/71جاء قانون :.جماالت تطبيق  التمويل الغري تقليدي1.2
ونص القانون على إمكانية متويل بنك اجلزائر  ، مكر 54إبضافة املادة  ، 54، وهو تعديل املادة املادة 10/77لألمر 

 نوات.س 14وذلك استثنائيا وملدة  ، اخلزينة العمومية وبشكل مباشر من خالل شراء السندات املالية اليت تصدرها
 :1وحددت احلاالت اليت يتم فيها تطبيق هذه اآللية بـ

 تغطية احتياجات متويل اخلزينة؛ 
 متويل الدين العمومي الداخلي؛ 
 .متويل الصندوق الوطين لالستثمار 

   71/71آلية متويل بنك اجلزائر للخزينة العمومية وفق قانون  خصائص.6.4
   ا:وصفت عملية التمويل وآلياهتا من خالل كوهن  

ما مل حتدث تغريات جذرية يف  ، فان اعتماده سيستمر ، إن ارتباط التمويل غري التقليدي ابألزمة . استثنائية:6.4.6
 املنظومة اجلبائية، خاصة يف ظل تزايد اخنفاض أسعار النفط.    

 سنوات. 57مت حتديد فرتة االعتماد على التمويل غري التقليدي ب .حمددة مبدة زمنية:  1.12
وهنا مت التأكيد على أن بنك اجلزائر يقوم بتمويل اخلزينة مقابل شرائه  . تتم عن طريق سندات اخلزينة:3.1.2

 للسندات اليت تصدرها.
يقوم بنك اجلزائر بتمويل مباشر، أي يقوم بشراء سندات اخلزينة دون مرورها ابلدائرة .الشراء بطريقة مباشرة: 4.1.2

 املصرفية.  
ال يوجد حد معني حىت اآلن للمبالغ اليت يتم إصدارها خالل املدة دة من حيث سقف اإلصدار: . غري حمد5.1.2
                                                                                                                    مليار دج. 9679ابلرغم من تصرحيات وزير املالية على أن املبالغ لن تتعدى  ، املعتمدة
قررت احلكومة اجلزائرية  اعتماد التمويل الغري تقليدي  بعد  :. اقرار عملية التمويل غري التقليدي يف اجلزائر6.4

، املعدل واملتمم لألمر 7171أكتوبر  77املتعلق ابلنقد والقرض، والصادر  يف  71/71املصادقة على القانون رقم 
متيزه أزمة  ، اسرتاتيجيا  ابلنسبة ألصحاب القرار يف اجلزائر، ألنه جاء يف ظرف استثنائي، يعد هذا القرار 10/77

 ، يقوم فيها بنك اجلزائر على متويل اخلزينة العمومية بطريقة مباشرة ، سنوات 14اقتصادية ومالية حادة، أعتمد ملدة 
 .بعيدا عن الوسطاء املاليني

                                                           

 01/44، املعدل واملتمم لألمر 8041وبر أكت 44املؤرخ يف  ، 41/40القانون رقم  1 
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لبنك اجلزائر  بصفة استثنائية وخالل فرتة  71/71رخص القانون رقم  :دي. مصادر وأدوات التمويل الغري تقلي4.4
مخس سنوات القيام ابلشراء  املباشر للسندات الصادرة عن اخلزينة قصد تغطية  حاجيات متويل اخلزينة ومتويل تسديد 

ارد يف إطار مسامهات الدولة الدين العمومي الداخلي والسماح للخزينة عند احلاجة بتزويد الصندوق الوطين لالستثمار مبو 
 يف االستثمارات أو التمويالت طويلة املدى لربانمج االستثمار العمومي.

تستفيد اخلزينة العمومية من خدامات مالية من البنك املركزي   ، ووفق هذا النوع من التمويل، وبشكل عام  
وهكذا تتمكن اخلزينة العمومية مباشرة ودون  ، فياتبشكل أوسع، إضافة إىل الطريقة التقليدية املتمثلة يف القروض والسل

  :1اليت حيددها قانون النقد والقرض وهي كالتايل )قيود التمويل التقليدي (قيود
إبمكان البنك املركزي أن يقرض اخلزينة  ، من قانون النقد والقرض 54وفقا للمادة ، )تقليداي(فيما سبق . 4.4.4
من إمجايل اإليرادات العادية  %40جاراي على املكشوف، ولكن ال يتجاوز رصيدها فيه  أبن يفتح هلا حسااب ، العمومية

مليون دينار يف عام  584للدولة للسنة املاضية، فمثال مل يكن ابستطاعة اخلزينة العمومية اقرتاض سوى ما ال يتجاوز 
مليار دينار جزائري،  5840زانية مببلغ . واليت مت رصدها يف املي8041، بناء على حجم إمجايل اإليرادات العام 8042

 دون احتساب  إيرادات الضرائب  النفطية.
وابت إبمكاهنا  فتح حساب جاري  ، فقد مت إعفاء  اخلزينة العمومية من هذا الشرط  ولكن مع التعديل اجلديد  

كون اخلزينة العمومية  قد لدى البنك املركزي دون سقف لالئتمان وبشروط أكثر يسرا، وهبذا اإلعفاء من التسقيف ت
 استفادت من مورد مايل جديد وغري تقليدي،

سوق (ال يسمح للبنك  اجلزائر  بشراء سندات اخلزينة العمومية إال يف السوق الثانوي  ، )تقليداي(. فيما سبق 1.6.6
بنك اجلزائر شراء سندات أصبح إبمكان  ، ولكن مع التعديل اجلديدومن البنوك التجارية واملؤسسات املالية،  )التداول

اخلزينة العمومية حىت من السوق األولية، وهذا هو البعد الغري تقليدي يف عملية التمويل املباشرة مقارنة مبا كان معمول به 
 من قبل.
فهو وفق قوانني  ، كان البنك  اجلزائري ال يكتتب اال األوراق  املالية العالية اجلودة، )تقليداي(. فيما سبق 3.6.6

يعترب متعامال  اقتصاداي يتعامل يف السوق النقدي وفق  األساليب االستثمارية املعمول هبا، مما  ، استقاللية البنك املركزي
 نظرا حلالتها غري اجليدة، فهي يف غالبها أصول ذات جودة أقل. ، جعله يعزف عن اقتناء سندات اخلزينة

                                                           

، 04رة األعمال، اجمللد بطاهر خبتة، التمويل غري التقليدي آلية جيدة ملواجهة األزمة أم خطر حمدق ابقتصاد اجلزائر، جملة االقتصادايت املالية والبنكية وإدا 1 
 54، ص  8046 ، ، بسكرة04العدد 
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، فان بنك اجلزائر سوف يقوم بشراء األصول املالية للخزينة قليديولكن يف ظل اعتماد هذا النمط التمويلي غري الت 
العمومية بغض النظر عن معدل املخاطر املرتبط هبا، ودون اعتبار جلودهتا املالية، ما سوف يوفر سيولة هائلة للخزينة 

 متكنها من دفع ما عليها وتغطية العجز ودعم صندوق االستثمار الوطين.

  اجلدول التايل:وميكن تلخيص ما سبق يف
 اجلدول يوضح لنا مقارنة بني التمويل التقليدي والتمويل الغري تقليدي 

 التمويل الغري تقليدي التمويل التقليدي
استفادة اخلزينة العمومية من حساب جاري على 

من إيرادات الدولة العادية  %95املكشوف  يف حدود 
م دج  297/ 9597م دج  2975للسنة السابقة. 

9596 

استفادة اخلزينة العمومية من حساب جاري على 
املكشوف  دون سقف لالئتمان وبشروط أكثر يسرا  

 كالفوائد الصفرية 

سندات اخلزينة العمومية:  : ال يسمح للبنك املركزي بشراء
ومن البنوك  )التداول سوق (اال يف السوق الثانوي 

 التجارية واملؤسسات املالية

سندات اخلزينة العمومية من  : ءيسمح للبنك املركزي بشرا
 السوق األويل

اكتتاب البنك املركزي وفق أساليب وفق األساليب 
استقاللية                                                    ( االستثمارية املعمول هبا يف السوق

 )املركزي كالبن

شراء األصول املالية للخزينة العمومية بغض النظر عن 
 ودون اعتبار جلودهتا املالية ، خاطر املرتبط هبامعدل امل

 )ةكمية،استحقاق وجود (

طباعة النقود وفق حساابت اقتصادية دقيقة حول وضعية 
حجم االقتصاد، سياسة نقدية، نصوص (االقتصاد 

 )تنظيمية

من دون قيد لتلبية حاجيات  )البنك املركزي(طباعة النقود
 اخلزينة العمومية.

 يطرح نفسه هنا هو: هل هناك حدودا لإلصدار النقدي يف إطار التمويل الغري تقليدي؟والسؤال الذي 
، )فعل األمري! (مبدئيا ليس هناك من مانع حيجم اخلزينة العمومية من اللجوء إىل البنك املركزي مىت احتاجت للسيولة

 ولكن عملية اإلصدار  النقد  تتوقف على:
 حجم وقوة االقتصاد على التحمل؛ 

 ؛)توازن االقتصاد(دير البنك املركزي للعواقب الوخيمة عن طبع النقود دون مقابلتق 
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 .اجيابيات وسلبيات التمويل الغري تقليدي 1
، يركز على إبراز سلبيات هذا التمويل من  اخلرباء  هناك منو ، تداعياته له لتمويل غري التقليدي هو تقنية مالية ا  

أداة ميكن أن تكون فعالة إذا أحسن استغالهلا، وحنن يف وضعية تستوجب استخدامه مبا  خرباء آخرون يقولون إنه وهناك
 .أن االقرتاض األجنيب غري متاح

 كما هو مبني اجلدول كالتايل:،  اجيابيات و سلبيات  التمويل الغري تقليدي  تقدمي بعض  منسنحاول   

 املخاطر االجيابيات
 
 ضمان تغطية العجز يف امليزانية 
  يل الدين العام احملليمتو 
 دعم موارد صندوق االستثمار الوطين 
  فواتري                       ، ، أجور(استمرار تغطية نفقات الدولة

  )استثمار حكومي ، دعم اجتماعي، 

 جتنب تعطيل منوذج التنمية االقتصادية و االجتماعية 

 تسديد الديون الداخلية املستحقة على الدولة 

 املشاريع و االستثمارات  استمرار متويل 

  تشجيع االستهالك و تنشيط احلركية االقتصادية 

  رهن القرار السياسي و  (جتنب االستدانة اخلارجية
 )االقتصادي /السيادة الوطنية

 

 

  بدون مقابل  )طبع النقود(زايدة الكتلة النقدية
ارتفاع أسعار            (إنتاجي يفجر ظاهرة التضخم 

  )ت و اخنفاض القدرة الشرائيةو اخلدما السلع

تضرر (تدهور قيمة العملة احمللية أمام العمالت احمللية
 )املبادالت اخلارجية

 زايدة اإلنفاق و (ارتفاع تكاليف املشاريع املستقبلية
  )خلق بيئة غري مناسبة لالستثمار اخلاص و األجنيب 

 ارتفاع معدالت البطالة 

سيادي و صعوبة تدهور التصنيف االئتماين للدين ال
 االستدانة اخلارجية.                                                              

استقرار يف ظل ال  :للتمويل الغري التقليدي يف ظل ال استقرار موارد الريع النفطي  مرافقة. اإلجراءات الواجب 8 
بل يف استحداث موارد متويل  ، جديدة للخزينة العموميةآليات إقراض  ثموارد الريع النفطي،  احلل ليس يف استحدا

 حقيقية، نذكر منه:
 قطاع اخلدمات،  ، صناعة زراعية (لإلقالع االقتصادي بتفعيل القطاعات الراكدة واليت هي دون سقف النمو

 ؛)...اخل.املؤسسات الصغرية واملتوسطة، السياحة،
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 ت بنكية تتجاوب مع معتقدات و ثقافة اجلزائري مع الرفع من كفاءة النظام البنكي   و استحداث منتجا
 االبتكار الضرييب لتحقيق حتصيل أمثل للضرائب؛

 الرجوع لألساسيات االقتصادية يف ضبط االقتصاد؛ 

 تكييف التشريعات االقتصادية فيما خيص االستثمار األجنيب على ضوء التقدم االقتصادي؛ 

  ؛ )معيارية السالمة الصحية،عدم التأثري على البيئة، نوعية املتوج (تطبيق احلواجز الغري مجركية 

 إدماج حتويالت املهاجرين من العملة الصعبة يف مسار التنمية.  
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 القطاع املصريف اجلزائري  ه: أهم التحدايت اليت تواجالرابعاحملور 
اط االقتصادي، وهو من أكرب القطاعات يعترب القطاع املصريف من القطاعات اليت تلعب دورا هاما يف النش  

استجابة للمتغريات الدولية أو احمللية، وقد حدثت تطورات جوهرية يف الصناعة املصريف عامليا وحمليا، وخاصة مع ازدايد 
حدة التنافس الدويل على استقطاب رؤوس األموال األجنبية وحدوث تغريات هامة يف االقتصاد العاملي، إىل جانب ظهور 

 ، اانت املصرفية العمالقة، ابإلضافة إىل التكتالت االقتصادية العاملية، واتساع دور الشركات املتعددة اجلنسياتالكي
 وميكن إمجال التطورات املعاصرة يف جمال العمل املصريف فيما يلي:  

 :املصرفية قطاع اخلدماتعلى وأاثرها املتوقعة . حترير جتارة اخلدمات املالية و املصرفية 6
اقتصادايت الدول النامية واملتقدمة على حد سواء، كما حققت  يفشهد قطاع اخلدمات املالية أمهية متزايدة  

 يفلذلك فقد أضحى التعاون  ، اتيات والتسعينيالثمانين عقدياخلدمات املالية زايدة مطردة خالل  يفالتجارة الدولية 
شكاًل  واملصريف املايلالدولية املشرتكة، ومن مث فقد اختذ التحرير  اخلدمات املالية ضرورة ملحة فرضتها الظروف واملصاحل

أول جهد متعدد األطراف يستهدف وضع القواعد  دحيث تع   ( GATS)إطار منظمة التجارة العاملية يفرمسيا وتنظيميا 
مات املالية مبا حتمله من مفهوم اخلدمات املالية، وهو مـا يعىن تعميق االجتاه حنو عوملة اخلد يفحتكم التجارة  اليتاملنظمة 

 .املعاملة بني املوردين للخدمات من األجانب واحملليني يفإزالة التمييز 

ال شك أن حترير جتارة اخلدمات املالية و املصرفية على املستوى العامل أمر من شأنه إاتحة آفاق واسعة أمام   
كاسب لعدد كبري من دول العامل، غري أن تلك املنافع لن توزع حتفيز النمو يف هذا القطاع احليوي و حتقيق العديد من امل

ابلتساوي على هذه الدول، بل سيتوقف نصيب كل دولة من عائد حترير جتارة اخلدمات املالية على حجم هذا القطاع 
 . 1النسبية اليت يتمتع هبا و مدى قدرته على املنافسة يف كل منها و درجة مرونته و املزااي

اإلجابة على التساؤل اخلاص أبثر حترير جتارة اخلدمات املالية و املصرفية على النظام املصريف اجلزائري على  و تتوقف   
 :2عدد من احملددات أمهها

 العمالة املاهرة و املؤهلة؛ 
 توافر التكنولوجيا املصرفية اليت تساعد على أداء اخلدمة بفعايل؛ 
 القدرة اإلدارية املصرفية؛ 
 ة الداخلية و القوانني و التشريعات املنظمة هلا؛البنية املصرفي 

                                                           

 .46، ص:8000، 18لد بنك اإلسكندرية، النشرة اقتصادية، اجمل 1 

مشـس، العــدد   األول، حممـود صـفوت قابـل، البنـوك اإلسـالمية و اتفاقيـة حتريـر اخلـدمات املاليـة، اجمللـة العلميـة لالقتصـاد و التجـارة، كليـة التجـارة جامعـة عـني  2 
 .512، ص8008
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 حجم السوق احمللي؛ 
 .مركز البنوك احمللية بني البنوك العاملية يف ضوء املعايري الدولية املتعارف عليها 

رير يشري واقع النظام املصريف اجلزائري هبيكله احلايل، و طبيعة اخلدمات اليت يقدمها أن توقيع اجلزائر على اتفاقية حت   
 اخلدمات املالية و املصرفية سترتك آاثر سلبية و خباصة على املدى القصري على اجلهاز املصريف اجلزائري و تتمثل يف 

  :1ما يلي
  حدة املنافسة: خاصة يف جمال الفنون احلديثة يف العمل املصريف، مما يؤدي إىل خروج بعض الوحدات املصرفية من

وات احلديثة يف العمل املصريف لفرتة من الزمن يف ضوء خربة البنوك األجنبية نسبيا يف السوق املصريف، واحتكار سوق األد
 هذه األنشطة؛

  ال شك أن حترير التجارة الدولية يف اخلدمات املصرفية مبا يعنيه من إاتحة الفرصة للبنوك األجنبية لتقدمي خدماهتا يف
ع هلا ينتج عنه العديد من اآلاثر السلبية على رأسها أتثري السوق احمللية، سواء عرب احلدود أو عن طريق إنشاء فرو 

 ، سياسات البنك األجنيب على السياسة الكلية للدولة، وابلتايل على سياسة التنمية عند وجود أشكال من املنافسة الضارة
دولية على استخدام خاصة يف  جماالت الرقابة على النقد والسياسة االئتمانية، فإذا أضفنا  إىل ذلك قدرة البنوك ال

كما ميكن أن شبكاهتا للتهرب الضرييب، وتسهيل عمليات هروب رؤوس األموال وحجب عملياهتا عن السلطة الرقابية،  
يقلل التحرر بدرجة حادة أو يلغي دعم الصناعات  املالية الناشئة من املؤسسات الوطنية ويضر بتنمية النظم املصرفية 

 احمللية؛

 ظل أداء ضعيف بسبب  يفمات املالية حيد من قدرة املؤسسات املصرفية احمللية على االستمرار حترير جتارة اخلد إن
 ؛أتثري عوامل املنافسة على اخنفاض رحبيتها

 هذه األخرية ا تتمتع به نظرا مل ،تعرض البنوك احمللية ملخاطر املنافسة غري املتكافئة من قبل املؤسسات املصرفية األجنبية
 ؛هائلة وخربات تكنولوجية ابلغة التقدممن قدرات مالية 

  واليت يشار إليها السوق فقط منالتخوف من قيام البنوك واملؤسسات املصرفية األجنبية خبدمة القطاعات املرحبة ،
 ؛معينة وأقاليمقطاعات  إىلمبا حيمله ذلك من خماطر عدم وصول اخلدمة املصرفية  ابالختيار املفضل، 

 اجلهاز  إىل السليباملصرفية قد يؤدى حلدوث أزمـات مصرفية ومالية مع احتمال انتقال أتثريها  حترير جتارة اخلدمات نأ
 لألزمات؛بالد أخرى، مما يطرح بقوة فكرة وضع أنظمة متطورة لإلنذار املبكر  يف املصريف

                                                           
 : 8001النشرة االقتصادية لبنك اإلسكندرية، اجمللد اخلامس والثالثون.   1
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 طر عالية واجلهاز املصريف قد يعرض املصارف ذات خما ، إن خماطر تزايد املنافسة احمللية نتيجة توافر املصارف األجنبية
الحتماالت اخلسارة، خصوصا يف ظل عدم قدرهتا على خفض تكلفة اخلدمات املصرفية اليت ترتبط إىل حد كبري 

 ابلسياسة النقدية واألهداف الوطنية؛

  من خالل  للدولة وذلك املايلاخلدمات املالية واملصرفية بصورة غري مباشرة على االستقرار  يفقد يؤثر حترير التجارة
األزمة  إابناألزمات املالية )كما حدث  يف حالةحالة فقدان الثقة أو  ففيزايدة قابلية تدفقات رأس املال للتقلب، 

 يفتقويض االستقرار  وابلتايلاخلارج  إىل( يكون هناك اجتاه عام من قبل رؤوس األموال للنزوح 9996اآلسيوية عام 
 املايل؛االقتصاد الكلى والنظام 

  تقدمي تلك اخلدمات، فإن فتح أسواق اخلدمات املالية احمللية لالسترياد من  يفال تتمتع مبزااي نسبية اجلزائر ألن نظرا
 ؛شأنه زايدة العبء على ميزان مدفوعاهتا

 .يؤدي فتح السوق املصرفية اجلزائرية إىل تضخم البنية املصرفية و سوء توزيعها اجلغرايف 
ختاذ السبل املناسبة أ ألصحاب القرار من أجل أن تكون مبثابة قوة دفع رئيسية والشك أن هذه التحدايت ميكن  

وتعزيز  ،للتغلب عليها والتكيف معها بفاعلية لتعظيم االستفادة من حترير األسواق املالية احمللية أمام املنافسة األجنبية
 تعترب اخلصخصة أحد أهم ركائزه. من خالل تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي الذياملقومات التنافسية للبنوك 

 .املصريف اجلهاز على اانعكاساهتو  املالية العوملة. 1
 يف املصريف، اجلهاز على النطاق واسع أتثريأبن  للعوملة املالية انعكاسات كبرية، و الدراساتمن   الكثري تشري 

 و سلبية تكون قد و إجيابية تكون قد املصريف اجلهاز على أاثر العوملة أن البداية من ننوه و العامل، دول من دولة أي
 أدىن عند السلبية اآلاثر تقليل و االجيابيات تعظيم هو املصريف اجلهاز إدارة على القائمني عاتق على امللقاة املهمة تصبح

  .مستوى
 :1خالل من وذلك املصريف اجلهاز على آاثر  العوملة من عدد على شديد تركيز يف اإلشارة ميكن ابلتايلو    

  املصريف النشاط املصرفية وتنويع اخلدمات هيكل صناعة  . إعادة 2.1

 إعادة إىل  أدت حيث االقتصادية األنشطة خمتلف على املدى بعيدة آاثر املالية العوملة ظاهرة النتشار كان لقد 

 و املالية األنشطة أمام السيما التحدايت من كثريا فرض الذي النحو على الدويل اجملتمع يف االقتصادية العالقات صياغة
 :يلي فيما مالحمها أهم متثلت اليت و املصرفية،
حدث تغري كبري يف نشاط البنوك و توسعت مساحة و دائرة و  إعادة هيكلة صناعة اخلدمات املصرفية: .6.6.1

تجه إىل أداء خدمات مالية نطاق أعماهلا املصرفية سواء على املستوى احمللي أو على املستوى العاملي، و أخذت البنوك ت
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و مصرفية مل تكن تقوم هبا من قبل، حيث اجتهت معظم البنوك إىل تنويع مصادر مواردها و جماالت توظيفاهتا، و ابتكار 
خدمات و منتجات مصرفية جديدة، كما مت التوسع يف العمليات خارج امليزانية، و تزايد على اثر ذلك التعامل ابألدوات 

 ل يف سوق األوراق املالية.املالية و التدخ
و من امللفت للنظر أن اثر العوملة املالية على اجلهاز املصريف يف جمال إعادة هيكلة صناعة اخلدمات املصرفية، قد امتد     

بشكل غري مباشر و متثل يف دخول مؤسسات غري مصرفية مثل شركات التامني، و صناديق االستثمار كمنافس قوي 
  جمال اخلدمات التمويلية، مما أدى إىل تراجع دور البنوك التجارية يف جمال الوساطة املالية.للبنوك التجارية يف

و توضح لنا حالة البنوك األمريكية هذا التحول و التغري يف طبيعة و هيكل اخلدمات املصرفية، فخالل الفرتة     
و يف املقابل  %42إىل  %40شخصية من اخنفض نصيب البنوك التجارية يف متويل األصول املالية ال 4620-4664

، و رغم اختالف هذا االجتاه من دولة 1لنفس الفرتة %58ارتفع نصيب املؤسسات املالية غري املصرفية إىل حوايل 
 ألخرى، إال أن البنوك التجارية يف مجيع أحناء العامل  أخذت تواجه منافسة قوية من املؤسسات املالية غري املصرفية.

فقد مشل تنويع النشاط املصريف  ع النشاط املصريف و االجتاه إىل التعامل يف األدوات املالية اجلديدة:تنوي .8.4.8
على مستوى مصادر التمويل إصدار شهادات اإليداع القابلة للتداول، و االقرتاض طويل األجل من خارج اجلهاز 

اه حنو تنويع القروض املمنوحة و إنشاء الشركات التوظيفات املصرفية، مت االجتصريف، و على مستوى االستخدامات و امل
القابضة املصرفية، و التوسع يف عمليات توريق الديون و التعامل ابألوراق املالية و إدارة احملافظ، و التوسع يف عمليات 

حل العمالء أو و إنشاء صناديق االستثمار، و ممارسة نشاط التامني، و إدارة استثمارات لصا ، Leasingالتمويل التاجريي 
 ما يعرف مبمارسة نشاط أمناء االستثمار.

و من انحية أخرى اجته تنويع النشاط املصريف إىل أقصى مداه يف ظل العوملة عندما أضافت البنوك إىل أنشطتها     
 .املشتقات املالية 

ر من القيود اليت تتسم هبا العوملة و ال شك أن تزايد أتثر البنوك ابجتاه تنويع األنشطة املصرفية يغذيه موجة التحري    
املالية حيث يعين ذلك بصفة أساسية فتح جماالت لألنشطة املصرفية مل يكن مسموحا هبا من قبل، و خاصة أن موجة 

 التحرير املصريف صاحبها إعادة النظر يف النظم اإلسرتاتيجية و الرقابية على اجلهاز املصريف، حيث ظهرت نظم جديدة 

 رقابة املصرفية على املستوى الدويل مثل مقررات جلنة ابزل.لإلشراف و ال

إن تسارع تطور املنظومة النقدية و املالية مع تسارع التطور  :املصريف االندماج و الشاملة البنوك إىل . التحول3
 اوظائف أكسبهاو  ،جعل األنظمة املصرفية مرنة جتاه هذا التغري ،الذي يشهده االقتصاد العاملي ،االقتصادي و االجتماعي

عملية  االندماج املصريف يف  الواقع إن يفو  ،مع مرور الوقت استجابة هلذا التطور و متطلباته ة كبريةأمهي ، احتلتجديدة
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من أجل مواكبتها للتطورات   ، جعل الدول النامية تقوم ببعض التعديالت يف تشريعاهتا وبنيتها االقتصاديةالدول املتقدمة
يف اآلونة األخرية متطلبات املرحلة التنموية الراهنة و كذا التحوالت  ءت هبا العوملة املالية، وهذا ما يعكس السريعة اليت جا

خاصة مع انتشار برامج اإلصالح االقتصادي و اخلوصصة و  ،االقتصادية و العاملية اليت متر هبا خمتلف االقتصادايت
وى السوق و القطاع اخلاص ليلعب الدور الرائد يف عملية التنمية و  ظهور و منو األسواق املالية يف ظل إفساح الفرص لق

كذا التطور التكنولوجي و خاصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات الذي قدم دعما كبريا و قواي للبنوك للتحول إىل بنوك 
 شاملة.
عكستها العوملة  على أداء وأعمال  كن القول أن من التغريات املصرفية العاملية اليتمي الشاملة: البنوك إىل التحول. 2.0

فبعد فرتة طويلة من إدارة البنوك من خالل  .واضحا يف عامل البنوك انقالابالبنوك هو ظهور كياانت مصرفية جديدة تعترب 
التخصص أصبحت الفروق األساسية بني كل بنك وآخر هو ختصص كل منها يف إدارة أنواع معينة من األصول  مبدأ

ثر مالئمة مع أنواع حمدد من املوارد، ابإلضافة إىل تواجد القوانني احلكومية اليت كانت تعمق التخصص املالية تكون أك
الوظيفي للبنوك وابلتايل ظهرت التقسيمات التقليدية املعروفة يف جمال إدارة البنوك وهي البنوك التجارية والبنوك املتخصصة 

الذي جاء ترمجة عملية  ، ه حنو العوملة أظهر الكيان اخلاص ابلبنوك الشاملةإال أن تزايد االجتا، وبنوك االستثمار واألعمال
تضخم أعمال البنوك ودخوهلا يف جماالت جديدة كانت من صميم أعمال الوساطة املالية األخرى مثل  قيام بنك بفتح 

ديد من األعمال يف غدارة واحدة أو قيام الشركات القابضة املصرفية جبمع الع ، شركة للتأمني أو ممارسة أعمال االستثمار
 .توزيعا للمخاطر ومواجهة املنافسة

ومن هنا ظهرت البنوك الشاملة لتقوم بكل الوظائف التقليدية وغري التقليدية يف منظومة بنكية واحدة تقوم على تنويع كامل 
 .لألعمال والوظائف لتليب كل طلبات العميل وحتل مجيع مشكالته

على الرغم، من أن  يت حتول دون االرتقاء ابملصارف اجلزائرية حنو الصريفة الشاملة:. بعض النقائص ال3.1.1
تطوير األنشطة والوظائف التقليدية اليت السلطات اجلزائرية أدخلت عدة إصالحات على اجلهاز املصريف، من أجل 

، إال أهنا تبقى بعيدة كل البعد على وإدخال الكثري من اخلدمات املستحدثة مما يعد اجتاها حنو الصريفة الشاملة ،تقدمها
أن تكون مصارف شاملة ابملعىن املتعارف عليه عامليا نتيجة وجود بعض النقائص والفجوات واليت يستدعي منها ضرورة 
األخذ جبملة من املتطلبات والتوصيات لتأهيل أداء القطاع املصريف اجلزائري ورفع إمكانياته لالرتقاء إىل مستوى التحدايت 

 يت تواجهها ومواكبة مستجدات الصريفة الشاملة، وتتمثل أهم هذه املتطلبات يف النقاط التالية: ال
 .االرتقاء ابلعنصر البشري الذي يعد من الركائز األساسية لالرتقاء ابألداء املصريف 
 .زايدة رؤوس أموال البنوك التجارية مبا يؤهلها لتحسني قدرهتا التنافسية 
 افة إدارية جديدة أتخذ يف االعتبار التغري املستمر يف أوضاع السوق املصرفية.االستعداد لتطبيق ثق 
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  .زايدة اإلنفاق االستثماري يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
  توسيع الشبكات املصرفية اليت تكون مبثابة حلقة وصل إلكرتونية بني املصارف من جهة وابقي فروعها مبا حيقق

املعلومات اخلاصة ابلعمالء، وإجراءات التسوية للمعامالت املالية، ابإلضافة إىل الربط بني الشبكات السرعة يف تدويل 
 اإللكرتونية اخلاصة ابملصارف العاملية ويف مقدمتها شبكة االنرتنت.

  تشجيع وتنشيط سوق األوراق املالية وتكوين صناديق االستثمار، وأتسيس شركات متخصصة يف كافة العمليات
 الية.امل
  تنويع اخلدمات املصرفية من خالل تقدمي حزمة متنوعة ومتكاملة من اخلدمات املصرفية جتمع ما بني التنوع والتطور

 وفق مفهوم املصارف الشاملة، ومنها على سبيل املثال:
 .االهتمام ابلقروض االستهالكية املوجهة لتمويل االحتياجات الشخصية والعائلية 
  وعات الصغرية واملتوسطة.االهتمام بتمويل املشر 
 .تقدمي القروض املشرتكة واالستشارة الفنية 
   استقطاب أكرب عدد من ضرورة تبين الصريفة اإلسالمية كمدخل لعصرنة اخلدمات املصرفية يف البنوك اجلزائرية هبدف

  .العمالء
 قاعدة رأمساهلا من جهة،  وتنشيط  التوجه حنو التعامل يف سوق األوراق املالية وتفعيل دورها مبا يسمح هلا من تقوية

 هذه األخرية من جهة أخرى. 
 .االستفادة من جتارب بعض الدول يف امليدان املايل والبنكي 
 إصدار القوانني والتشريعات اليت تضمن جناح عملية التحول إىل الصريفة الشاملة . 
 "تنظيم الشبكة املصرفية مابني البنوكRéseau entre Bancaire " توسيعها مبا يضمن سرعة تنفيذ اخلدمات  من خالل

 املصرفية.
   تشجيع اندماج املصارف الصغرية فيما بينها قصد تكوين كياانت مصرفية كبرية قادرة على تقدمي خدمات متنوعة تليب

 كافة احتياجات األفراد. 
  إنشاء شبكة إلكرتونية تفعيل دور الصريفة االلكرتونية كمدخل لتطوير وعصرنة املصارف اجلزائرية وذلك من خالل

  (. ADSL) مصرفية وطنية، وتوسيع استخدام البطاقات االئتمانية، وشبكة اإلنرتنت مع توسيع إدخال نظام البث السريع 
إذ يعمل على زايدة القدرة التنافسية من خالل  ، يعترب االندماج املصريف أحد متغريات العوملة املصريف: االندماج .3.2

احلجم والوصول ابلوحدة املصرفية إىل حجم اقتصادي معني يتيح هلا زايدة الكفاءة من خالل ختفيض حتقيق اقتصادايت 
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كما يعمل على حتقيق النمو السريع واحلفاظ على البقاء واالستمرار وزايدة نصيب الكيان   ، التكاليف وتعظيم الربح
 .املصريف اجلديد من السوق املصرفية العاملية واحمللية

يرى بعض االقتصاديني أن هناك عدداً من  ض املشاكل قد تواجهها عملية االندماج  املصريف يف اجلزائر:. بع2.0..3
 : التحدايت اليت قد تواجهها عملية الدمج بني البنوك يف اجلزائر السيما يف األجل القصري من أمهها

 رية للكيان اجلديد ونسب التمثيل ىف جملس املشاكل املتعلقة ابالتفاق على بعض األمور اخلاصة ابالسم والعالمة التجا
 اإلدارة وكيفية معاجلة االزدواجية ىف بعض الوظائف.

  ظهور بعض املشاكل مثل اخنفاض الكفاءة النسبية لبعض العاملني ىف مواجهة مستجدات العمل املصريف ىف الكيان
 .اجلديد مما يستلزم مزيداً من النفقات الضرورية إلعادة تدريبهم وأتهيلهم

  املخاوف من صعوبة إحكام الرقابة الداخلية ابلكيان اجلديد مع اتساع عدد الفروع والعاملني واألنشطة املصرفية
 املتنوعة واملستحدثة، السيما ىف املراحل األوىل لنشأة الكيان اجلديد.

 يدالتكاليف الكبرية اليت تتطلبها عملية الربط التكنولوجي بني الفروع املنتشرة للكيان اجلد. 
  املشاكل القانونية اليت قد تنشأ نتيجة لزوال الشخصية املعنوية للبنكني أو أحدمها فيما خيتص بعالقة املتعاملني )دائنني

 .. اخل..ومدينني( مع الكيان اجلديد، وعقود اإلجيار وعقود العمل
  ونقل احلساابت إىل فروع أخرى، قد يؤدى الدمج إىل اخنفاض رضاء العمالء نظراً لتغري العاملني وإغالق بعض الفروع

ومن مث فقدان عنصر التفاعل الشخصي بني العميل والعاملني ابلفروع وهو أحد العناصر اهلامة ىف احلفاظ على والء 
 .العمالء

 املصرفية املنافسة احتدام و املال رأس كفاية مبعيار االلتزام ضرورة .1
ملية و امتداد نشاط البنوك على املستوى الدويل، ظهرت احلاجة نتيجة للتوسع الذي شهدنه األسواق املالية العا  

إىل معايري موحدة ميكن استخدامها يف التعامل املصريف و املايل على املستوى الدويل، حبيث يضمن درجة عالية من 
للرقابة املصرفية إىل االستقرار املايل الدويل يف ظل املنافسة. وتوصلت اجلهود الدولية يف هذا اجملال من خالل جلنة ابزل 

حتديد معيار كفاية رأس املال من اجل تغطية املخاطر اليت تعرتض لنشاط البنوك، و لضمان حد أدىن من األمان ألموال 
 املودعني و احلفاظ على سالمة و استقرار النظام املايل و املصريف على املستوى الدويل.

االهتمام بكفاءة رأس املال املصريف من أبرز القضااي املعاصرة، حيث  : لقد أصبحاملال رأس كفاية مبعيار االلتزام .1.4
أصبح مفهوم رأس املال و معايريه حتظى أبمهية متزايدة يف ظل التطورات املتالحقة اليت تشهدها األسواق املالية العاملية، 

خط الدفاع األول اجتاه املودعني، و من هذا ونظرا ملا ميثله رأس املال البنك من أمهية للمتعاملني مع البنك إذ يعترب مبثابة 
للبنوك، فأصبحت البنوك تتحوط للمخاطر الداخلية  ةاملنطلق فإن متانة و كفاية رأس املال تعد من االهتمامات الرئيسي
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ل املرتبطة بنشاط و إدارة البنك و املخاطر اخلارجية الناشئة عند تغيري الظروف اليت يعمل فيها البنك، من خالل وسائ
عديدة من أمهها تدعيم رأس املال واالحتياطات و حتديد الصيغ اليت يتم بواسطتها حتديد املخاطر و هو األمر الذي أقرته 

  .46221جلنة ابزل يف مقرراهتا األوىل الصادرة عام 
من التقرير وبعد إجناز اللجنة تقريرها النهائي سرعان ما أبدت الدول موافقتها عليه ليصبح ملزما للبنوك، و تض  

كحد أدىن بني عناصر رأس املال و بني األصول   % 2توصيات اللجنة بشأن معيار كفاية رأس املال و الذي حدد بـ 
 املرجحة أبوزان خماطرها، مضافا إليها االلتزامات العرضية مرجحة أبوزان خماطرها أبسلوب أعمق.

، ليتم ذلك التطبيق بشكل تدرجيي خالل 4668وأوصت اللجنة بتطبيق هذه النسبة اعتبارا من هناية سنة  
، للجنةو الذي أصبح فيما بعد رئيسا  2Cookeثالث سنوات، و كانت هذه التوصيات مبنية على اقرتاح تقدم هبا 

  .3لذلك مسيت نسبة كفاية رأس املال بنسبة ابل أو كوك نسبة إليه، و يسميها الفرنسيون مبعدل املالءة األورويب
 (:6899)   6دات اليت وجهت إىل معيار كفاية رأس املال وفقا ملقررات ابزل..االنتقا6.6.4

على الرغم من املزااي و اإلجيابيات السابقة الذكر اليت حيققها تطبيق معيار كفاية رأس املال إال أن هناك بعض     
 : 4ثل أمهها فيما يليالثغرات اليت مل أيخذها املعيار يف االعتبار و بعض االنتقادات املوجهة إليه، و يتم

 وضعا مميزا ملخاطر دول و بنوك منظمة التعاون و التنمية االقتصادية   4أعطى معيار ابزلOCDE   على حساب ابقي
 دول العامل، على الرغم من أن بعض الدول األعضاء يف هذه املنظمة تعاين من مشاكل اقتصادية؛

  من املؤسسات غري املصرفية اليت دخلت جمال العمل املصريف و ال نظرا الشتداد درجة املنافسة اليت تواجهها البنوك
ختضع بدورها ملتطلبات معيار كفاية رأس املال، فضال عن التكلفة اإلضافية اليت تتحملها البنوك يف سبيل استيفاء 

ؤدي خدمات متطلبات املعيار، مما جيعلها يف موقف تنافسي أضعف من املؤسسات األخرى غري املصرفية اليت أصبحت ت
 مماثلة؛ 

  يركز املعيار بصفة رئيسية على خماطر االئتمان و خماطر السوق خالل فرتة الحقة، و أمهل املخاطر األخرى اليت تؤثر
على نشاط البنوك مثل خماطر التشغيل و السيولة حبيث أصبحت هذه املخاطر تؤثر على أداء البنوك يف الوقت احلايل، بل 

 رئيسيا يف حدوث األزمات املصرفية خاصة يف هناية التسعينيات؛لعبت هذه املخاطر دورا 

                                                           

 .446، ص:8008رف اإلسكندرية، عبد احلميد حممد الشواريب و آخرون، إدارة املخاطر اإلئتمانية من وجهة النظر املصرفية و القانونية، دار املعا1 
 شغل منصب حمافظ بنك إجنلرتا سابقا. يخبري مصريف إجنليز 2 
 

3  Philippe GARSUALTET & Stéphane PRIAMI, La banque fonctionnement et stratégie, économica, paris, 1995, p:  170.  

 

 .4664ق على البنوك املصرية، املعهد املصريف، القاهرة، حممود عبد العزيز حممود، معدل كفاية رأس املال و التطبي 4 
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  مل أتخذ مقررات جلنة البنوك ابزل عند حتديدها ملعيار كفاية رأس املال، وضع األنظمة املصرفية يف الدول النامية اليت
لبات كفاية رأس تتميز بصغر حجم بنوكها، و ضآلة رؤوس أمواهلا، و الصعوابت اليت تعرتضها يف سبيل استيفاء متط

 املال؛
 ال يعترب مؤشرا جيدا لقياس  4أصبح معدل كفاية رأس املال الذي يتم احتسابه وفقا للصنف احملدد يف اتفاقية ابزل

احلالة املالية للبنك و املخاطر اليت يتعرض هلا، و ذلك بسبب التطورات اهلائلة اليت تشهدها الصناعة املصرفية، و ظهور 
 الستخدام أصول البنك، مل حتدد كافة خماطرها بدقة؛جماالت نشاط جديدة 

   رغم تطبيق معيار كفاية رأس املال على مدى واسع بكل دول العامل إال أن ذلك مل مينع من حدوث األزمات املصرفية
 كما حدث يف دول جنوب شرق آسيا، و تركيا و املكسيك مما يوحي مبحدودية هذا املعيار يف احلد من املخاطر.

سامهت اتفاقية ابزل األوىل يف زايدة استقرار  : 1ابزل –مضمون االتفاق اجلديد ملعيار كفاية رأس املال .1.6.4
النظام املصريف الدويل كما سامهت يف الوصول إىل بيئة تنافسية أكثر عدالة بني البنوك على الصعيد الدويل، إال أنه على 

قية األوىل، برزت أسباب عدة فرضت إعادة النظر يف هذه االتفاقية. الرغم من النجاح امللحوظ الذي صادفه تطبيق االتفا
 .)ملعيار كفاية رأس املال( 8وعلى إثرها جاءت اتفاقية ابزل 

يعىن اإلطار اجلديد بتحسني سالمة و مالءة النظام املايل من خالل احلث على وجود إدارة و ضبط داخلي  
ضباط السوق، و يقدم اإلطار اجلديد حتليال ألساليب متقدمة لقياس كل من للبنوك و إعادة النظر يف عملية الرقابة و ان

خماطر االئتمان و خماطر التشغيل، كما حيدد هيكال مران ملتطلبات رأس املال الذي يضمن مالءة البنك، و ابلرغم من أن 
استيفاء تلك املقررات، إال أن املقررات اجلديدة للجنة ابزل ستؤدي إىل زايدة التكاليف اليت تتحملها البنوك من أجل 

 النظام املصريف سيكون أكثر أماان و سالمة  و كفاءة.
 :1ويرمي التعديل املقرتح ملعيار كفاية رأس املال إىل حتقيق األهداف التالية 

 زايدة مستوى األمان و سالمة النظام املايل و املصريف؛ 
 عاملي؛حتقيق العدالة يف املنافسة بني البنوك على املستوى ال 
 إدخال منهج أكثر مشوال ملعاجلة املخاطر؛ 
 .إجياد طريقة جديدة قابلة للتطبيق على كافة البنوك مبختلف مستوايهتا و أحجامها 

وجتدر اإلشارة إىل أن املعايري اجلديدة للجنة ابزل ال تقف عند حد ضمان كفاية رأس املال، بل أهنا تتسع لتشمل    
فعيل املراقبة الداخلية، و حسن إدارة املخاطر، فاالجتاه العاملي اجلديد يؤكد على أمهية فن تطوير الصناعة املصرفية، و ت

                                                           
1 Revue banque, Bale II en question, N° 642, 2002. 
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إدارة املخاطر، و مواجهة تلك املخاطر تتطلب رأس مال مصريف قوي،و إدارة رقابية فعالة، و كوادر بشرية مؤهلة و 
 مدربة بشكل جيد.

وميكن القول أن التشريع املصريف اجلزائري  ابزل للرقابة املصرفية: .مدى استيفاء البنوك اجلزائرية ملقررات جلنة.3.6.4
قد تكيف مع اتفاقية ابزل األوىل، و إن كان ذلك متأخرا، و السبب مرده أنه يف الوقت الذي دخلت فيه االتفاقية حيز 

صالحات املصرفية بعد التطبيق كان النظام املصريف يف مرحلة إعادة التأسيس، كما أشران سابقا من خالل تعرضنا لإل
 املتعلق ابلنقد و القرض. 40-60صدور قانون 

و يبقى على البنوك اجلزائرية مسايرة اتفاقية ابزل الثانية بكل ما حتمله من جتديد و حتديث يف العديد من النقاط    
 .8001مقارنة ابالتفاق األول، واليت دخلت حيز التنفيذ بداية سنة 

حيث  -يعترب جد مكلفا حىت للبنوك اليت تنشط يف بيئات متقدمة   8إتفاق ابزل ونظرا ألن حتقيق مقتضيات 
، رغم مستوى التوافق 1مليار أورو خالل سنتني فقط 3,2تقدر تكلفة إلتزام البنوك األوروبية مبعايري جلنة ابزل الثانية بـ 

من برانمج   MIDAر الربانمج األورويب ميدافإن النظام املصريف اجلزائري قد استفاد يف إطا -احلايل مع متطلبات اللجنة
و يتمحور هذا  AMSFA 2خاص لتأهيل البنوك اجلزائرية، و يدعي هذا الربانمج بربانمج دعم عصرنة القطاع املايل 

 الربانمج حول: 
 برامج التقييم الداخلي للبنوك و املؤسسات املالية. إعداد  
 عصرنة نظام الدفع. حتديث و 
 مة مراقبة التسيري البنوك.إعداد و تصميم أنظ 
 .إقامة دورات تدريسية ملوظفي البنوك من أجل التحكم يف إدارة املخاطر 

 حتررت املالية العوملة تزايد مع :املصرفية اخلدمات جتارة حترير اتفاقية بعد املصرفية السوق يف املنافسة احتدام 2.4.

 يف املنافسة اختذت قدو   م، 1994 أورغواي جولة يف اجلات يةاتفاق هبا  جاءت اليت القيود من اخلدمات حترير اتفاقية
 :رئيسية اجتاهات و مظاهر ثالث املصرفية اخلدمات اتفاقية إطار
 العاملية؛ السوق أو احمللية املصرفية ابلسوق يف سواء بينها فيما التجارية البنوك بني املنافسة 

 ؛األخرى املالية املؤسسات و البنوك بني فيما املنافسة 

 املصرفية اخلدمات تقدمي على األخرى املالية غري املؤسسات و البنوك بني فيما املنافسة. 

                                                           
1 Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers, "Estimation du coût de bale  

pour les banques européennes", à partir du site d'internet:  www.apbt.org.tn, Consulté le:  15/02/2005. 

 .8001مارس  ،04نشرة برانمج التعاون األورويب اجلزائري، برانمج دعم و عصرنة القطاع املايل اجلزائري، العدد  2

http://www.apbt.org.tn/
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 احتياجات لتلبية اجلغرافية احلواجز إزالة ظل يف املصرفية السوق يف املنافسة احتدام إىل أدت االجتاهات هذه 

 من و املالية، اخلدمات أسواق يف خاصة و املصرفية السوق إىل البنوك خالف املالية املؤسسات دخول لقوة العمالء

 ظل يف ذلك و املالية الوساطة مؤسسات و املالية األوراق شركات و التامني شركات دخول مع املنافسة تستمر أن املتوقع

  .1املصريف ابلنشاط ترتبط اليت املالية اخلدمات لتقدمي الرغبة تزايد
 على آاثرا األخرية املالية األزمات أظهرت :األموال غسيل عمليات انتشار و ابلبنوك املالية األزمات حدوث .تزايد5

 .الدويل املايل النظام على و للبلد االقتصادي االستقرار على ابلتايل و املايل، النظام
 القوية األزمات تلك هي املالية للعوملة السلبية اآلاثر أهم من أن القول ميكن  ابلبنوك: األزمات حدوث تزايد .2.5

 - 0794  الفرتة خالل أنه إىل الدراسات بعض تشري حيث العامل دول من عدد  يف املصريف اجلهاز هلا عرضت اليت
 حيث الدويل، النقد صندوق يف األعضاء الدول ثلث عن يقل ال مايف  املصريف اجلهاز يف أزمات حدثت 1996

 كل حدثت قد و آسيا، شرق جنوب و أورواب مشال و كندا و األمريكية الوالايت املتحدة يف البنوك أزمات تصاعدت

 ظل يف األزمات تلك كل حدثت قد و أورواب، وسط و آسيا شرق دول و روسيا بنوك واجهتها اليت األزمات تلك

 فيها، حدثت اليت الوطنية االقتصادايت جممل على شديدا أتثريا هلا كان األزمات تلك أن االعتبار يف األخذ مع العوملة،

 األزمات تلك طرحت لذلك و األزمة فيها حدثت اليت غري أخرى بالد يف املصريف اجلهاز على السليب ثريهاأت امتد و بل

 اليت املؤشرات من جمموعة تطوير على يعتمد املبكر لإلنذار نظام وضع أمهية و األزمات هذه لكل التحوط ضرورة بقوة

 .2وقوعها قبل األزمة من حتذر
 ، لقد ساعد تطور العوملة املالية املقرونة ابلتحرير املايل :من خالل البنوك يل األموالتزايد  خماطر أنشطة غس .1.5

واليت  يكون مصدرها األنشطة الغري مشروعة اليت متارس  من خالل ما يسمى  ، على منو عمليات غسيل األموال
 ابالقتصاد اخلفي. 

 هذه فرضت حيث احلديث، عصران يشهدها اليت االقتصادية اجلرائم أخطر من األموال غسيل عمليات تعد 

 أسواق تشهده الذي املايل التحرر ظل يف سواء حد على النامي و منها املتقدم العامل، دول خمتلف يف نفسها  الظاهرة

 قالانت سهلال من أصبح الدولية، املال أسواق فعالية منو و االلكرتونية الصريفة و التجارة و العوملة ظل ففي ،املال العاملية
 أموال تداول حركة تزايد و املنظمة اجلرمية حركة تنامي تهاطي يف هذا محل قد و املختلفة، الدول عرب األموال رؤوس

 مشروعة غري بطريقة عليها احلصول مت اليت األموال صفة تغيري دفهب الدويل و احمللي املستوى على اإلجرامية املنظمات

                                                           

  1ص اتريخ، بدون شلف،  جامعة العوملة، حتدايت العريب املصريف اجلهاز واقع بعنوان مداخلة مجيلة، ومديوين وهيبة داودية بن 1  

 54-55عبد احلميد عبد  املطلب، العوملة واقتصادايت البنوك،  مرجع سابق، ص ص  2 



    0202/ 0202        األستاذ، سنوسي علي     اضرات في مقياس النظام المصرفي الجزائريمح

 

61 

 

العموالت والرشاوى،  ، ظورة، االجتار يف السوق السوداء  للسلع واخلدماتاملخدرات، االجتار يف األسلحة احمل مثل
  ." .اخل..االختالسات واألموال ا لناجتة عن الفساد السياسي واإلداري، القروض املصرفية املهربة

 و .االقتصادي االستقرار يهدد مما املالية العوملة ظل يف متزايد بشكل منوها األموال غسيل ظاهرة تواصل و 
 البنك يعترب و العاملي، املايل النظام عرب تتدفق اليت و عام كل غسلها يتم اليت األموال ضخامة يف املشكلة حجم يكمن

 االقتصاد يف املشبوهة األموال لضخ الالزمة التسهيالت تقدمي و األموال غسيل عمليات يف مشاركا أصليا طرفا

 ترحب حيث أخرى، إىل دولة من األموال هذه نقل تسهيل يف امهتس قد العاملية املنافسة أن و السيما القومي،

 ستتحقق اليت األرابح مادامت مصدرها عن النظر بصرف الودائع جذب يف رغبة إليها القادمة ابألموال البنوك

  .1طائلة
وحتديث  ، أتهيل موضوع يعترب :اجلهاز املصريف اجلزائري حتديثأتهيل و  إعادة  .حتدايت داخلية تعرقل عملية9
 منذ هتامباشر  مت إذ ،اجلزائرية السلطات على ابجلديدة ليست اليت املواضيع من ،يف اجلزائر املايلو  املصريف اجلهاز إصالح و

 أدائه من حتد اليت الداخلية املشاكل و الضغوطات من العديد يعاين املصريف اجلهاز يبقى ذلك رغمو  ات،يالسبعين سنوات
 ، واليت نوجزها يف ما يلي:اخلارجي و احمللي املستوى على التنافسية مكانته و دوره من تضعف و

واليت مل  ،يعود هذا العجز إىل األوضاع االقتصادية السائدة يف اجلزائر :االدخار تعبئة على املصريف اجلهاز عجز.2.9
بني الفوائد املمنوحة على حيث أن القطاع املصريف اجلزائري يساوي تقريبا  ،تسمح ابلتهيئة النطالقة اقتصادية جيدة

واليت متكن من إحالل  ،، ابإلضافة إىل غياب أدوات جديدة لتعبئة االدخاروجهة للتوظيفالودائع يف البنوك واألموال امل
 وتعويض االئتمان املصريف وذلك راجع لألسباب التالية:

  مستوايت دنيا، مما مسح اجملال أمام غياب سياسة ادخار حمفزة: وذلك نتيجة ضعف معدالت الفائدة، واليت تستقر يف
 السوق املوازية لتوظيف األموال مقابل عوائد ذات مردودية أحسن من توظيفها يف البنوك.

  غياب أدوات مالية جديدة: إن ادخار األفراد يف أي اقتصاد يتأتى من توفر وتنوع  األدوات املالية، وهذا ما جنده
غياب أدوات جتذب رؤوس األموال هو عائق نتيجة ل مستوى أدوات االدخار غائبا يف االقتصاد اجلزائري وخاصة على

هيكلي يؤدي إىل ضعف يف تعبئة موارد االدخار، وهذه األدوات لن تكون عملية يف ظل غياب سوق مالية، وسوق 
 .اخل. .البورصة

 عبة ومعقدة، وهذا راجع إىل: لية صإن درجة تقدير املخاطرة يف البنوك اجلزائرية تبدو عم :املخاطرة تقييم ضعف.1.9
 معاانة املؤسسات العمومية االقتصادية من مشاكل يف التسيري؛ 

                                                           

 ،كلية"وتقنيات خماطر منافسة، "الثالثة األلفية يف ةاملصرفي املنظومة حول األول الوطين امللتقى العوملة، متطلبات و اجلزائري املصريف اجلهاز الطاهر، هارون 1 

 9، ص 2442جوان  9-5يومي  ، 2005 جوان9 جيجل، جامعة التسيري، علوم
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  عجز يف اهلياكل املالية؛ 
 نقص يف املعلومات املتعلقة ابلقطاعات االقتصادية؛ 
 .العجز يف حتقيق الفوائض املالية 

بكل من العمالء والسيولة ومعدل الفائدة  كل هذه االختالالت جتعل البنك يتعرض إىل خماطر عديدة ومتنوعة مرتبطة
 وميكن تسجيل أهم العراقيل اليت تواجه البتوك فيما خيص تقييم املخاطرة كالتايل: ، والصرف

 عراقيل مرتبطة بقدرة البنوك على تقييم املشاريع؛ 
  وط البنوك، وكذا  نتيجة غياب األدوات العملية لقياس املخاطرة، وهذا لعدم استيفاء  املؤسسات البنكية العمومية لشر

 لزايدة تدخل الدولة يف قراراهتا املالية.
 العاملني ولشؤون للعمل املنظمة والتشريعات القوانني تؤثرخاصة ابلبنوك:  قانونية و تنظيمية طبيعة ذات قيود. 3.9

 ما إذا وحتسينها ويرهاتط إىل والتشريعات القوانني هذه تؤدي أن ميكن انحية فمن املصارف، أداء كفاءة على ابملصارف
 اخلاصة واللوائح احلوافز نظم وضع سبيل يف الواسع اجملال ومنحتها لإلدارة استقاللية أعطت
 .املصريف العمل طبيعة مع تتماشى حبيث والعاملني للعمل املنظمة

 لعملا ظروف تقدير وعدم ابجلمود اتصفت ما إذا والعاملني للعمل املعوقات ضمن من تكون قد انحية ومن 
 والتشريعات القوانني بعض يف النظر إعادة من البد لذلك.وخماطر وتركيز وجهد معينة كفاءات من يتطلبه وما املصريف
 للعمل احلديثة التوجهات مع تتماشى حىت بعضها وتطوير وتعديل منها العقيم تغيري وحماولة املصريف للعمل املنظمة

 يسمى ما وتوسيع لنشوء رحبا اجملال جعل والذي األجنبية، ابلعمالت املالتع مينع الذي املرسوم ذلك مثال املصريف،
 يتم  مل أنه كما عام، بشكل االقتصاد على وابلتايل املصريف القطاع على كبري أثر من املوضوع هلذا وما السوداء، ابلسوق
 والعموالت الرسوم ترك جيب كما وجناحها، الشاملة الصريفة إىل التحول عملية تضمن اليت والتشريعات القوانني إصدار

 قانونية نصوص غياب كذلك .املصرفية اخلدمات جودة تتحسن حىت تنافسي، أساس على تتحدد املصرفية للخدمات
 األساليب وفق املعامالت هذه إجراء إىل يدفع ما وهو اإلسالمية، للمعامالت الشرعية ابخلصائص وتعرتف تؤسس

 حيث من الشرعية ابلضوابط ملتزمة املعامالت تلك كانت وإن حىت التقليدية، الصريفة عن املوروثة املصرفية واملقارابت
 مدى يثري تقليدية بنكية معامالت أهنا على والتنظيمي القانوين تكييفها ولكن املنتجات، تصميم حيث ومن العقود،

 القوانني على املرونة عامل إدخال يالضرور  من أنه ذكره سبق مما نستنتج .اإلسالمية الشريعة مع املعامالت تلك توافق
 حاجات مع وتتوافق ابملصارف، خاصة جديدة وتشريعات قوانني وإصدار اجلزائري، املصريف للعمل احملددة والتشريعات

 .اجلزائري املصريف اجلهاز يف فيها مرغوب غري هزات خلق إىل ذلك يؤدي أن دون واالجتماعية، االقتصادية التنمية
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 وجدت املصريف، اجلهاز عليها أشرف اليت املتكررة املايل التطهري عمليات إطار يف :العمومية ابخلزينة وكالبن .عالقة1.9
 العمومية اخلزينة إصدار يف يتمثل الذي و كاهلها، يثقل و فيها التسيري يتعرض إشكال أمام نفسها البنكية املؤسسة
 و تغيري يف جتسد ثقيال محال البنوك كبدت السندات هذه .العمومية املؤسسات على البنوك حقوق مقابل لسندات

 حيدد الذي التحويل معامل مستوى على سلبا انعكس و  السيولة خماطر إىل عرضها مما البنوك ميزانيات شكل حتويل

 .األمد قصرية ابملوارد األمد طويلة االلتزامات تغطية

 و شروط وضعت البنكي النشاط مراقبة و بضمان لفةاملك البنكية اللجنة إن :للبنوك التجاري النشاط .معوقات5.9
 تؤثر و القروض منح خيص فيما البنوك أمام حدودا تضع هناأ حيث املالية، اهليئات مجيع قبل من احرتامها جيب قواعد

 من التوجيهات و التعليمات هذه إن البنكي، التسيري مبجال تتعلق قرارات من يصدر ما كل على عميق و واضح بشكل

 .البنكية املنافسة أسس إبرساء والسماح البنوك قطاع تفتح يف املسامهة اهنشأ

 ـ:ب عنه املعرب السيولة درجة مستوى تطور كون هذا و للتطبيق، جماال جتد مل التعليمات هذه أن غري 

 عن يعربان ال المهاك االلتزامات، / اخلاصة ابألموال عنها املعرب للمالءة اإلمجالية النسبة كذا و االستخدامات/املوارد

 على حتث و تنص اليت القرض و النقد قانون لتدابري االستجابة عن البعد كل بعيدان ماهنأ كما ، دوليا املعايري املعتمدة

 .املركزي البنك حيددها اليت النقدية السياسة أهداف و التحذيرية القواعد بعض احرتام
ن ضعف حجم رأس املال ابلبنوك اجلزائرية حيرمها من توسيع إ  . ضعف قاعدة رأس املال للبنوك اجلزائرية:9.9

خدماهتا و منتجاهتا، و القدرة على خلق االئتمان الطويل اآلجل و الكبري احلجم، و من هنا أتيت ضرورة تشجيع 
 عمليات الدمج اليت ستمكن البنوك من االستفادة من وفورات احلجم املتأتية عن ذلك،

: تعاين أنظمة املدفوعات من ضعف كبري يف تسوية املعامالت بني البنوك، و فوعات.ضعف كفاءة أنظمة املد9.9
 .البطء يف حتصيل الشيكات و التحويالت املالية، مما شجع املتعاملني االقتصاديني ابلتعامل خارج اجلهاز املصريف

رتكزة على ختصيص املوارد بطريقة خمططة لقد أدت السياسة التنموية املتبعة يف اجلزائر و املجتــزئة النشاط املصريف:  6.9
لتشمل خمتلف أوجه النشاط االقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة، إىل خلق نوع من التخصص يف النشاط املصريف  و 
سيطرة اإلدارة الروتينية على عمل البنوك، و انعكس ذلك على جتزئة النشاط املصريف و ما ترتب عنه من كبت العمل 

عترب مبثابة حمرك النشاط املصريف بشكل عام أال و هي املنافسة يف السوق املصرفية و كذا تقليل احلوافز أمام آبلية أساسية ت
 تلك املؤسسات لتنويع حمافظها املالية و تسيري املخاطر املرتتبة عنها.

عن قواعد الفعالية  :  نتيجة للسياسات اإلقراضية التوسعية اليت انتهجتها اجلزائر بغض النظر.القروض املتعثرة6.9
االقتصادية املردودية املالية اليت حتكم النشاط يف جمال منح االئتمان على وجه اخلصوص و بفعل التسيري اإلداري للبنوك  

من إمجايل   %24تفاقمت الوضعية املالية للبنوك اجلزائرية نتيجة منو القروض املتعثرة حيث وصلت  إىل أكثر من 
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ف البنوك العمومية، األمر الذي تطلب تطهري حمافظ البنوك و حتمل اخلزينة العمومية هذه القروض املمنوحة من طر 
 التكلفة الباهظة.

: يشكل الرتكز يف النشاط املصريف امليزة األساسية للجهاز املصريف اجلزائري حيث .الرتكيز يف نصيب املصارف21.9
و حتد هذه النسبة العالية من إمجايل األصول املصرفية  %72ن البنوك العمومية أكثر م –متتلك البنوك اململوكة للدولة 

 الصناعة املصرفية.ما لذلك من انعكاسات سلبية على أداء البنوك و تطوير ن  املنافسة يف النشاط املصريف و م

 إضافة إىل ما سبق ذكره، هناك نقاط ضعف أخرى يعاين منها اجلهاز املصريف نوجزها فيما يلي:  
 ؛العاملني ابجلهاز املصريف و خاصة يف البنوك العمومية اخنفاض كفاءة 
 ؛ضعف و سوء و اخنفاض عدد اخلدمات املصرفية املقدمة من طرف البنوك العمومية اجلزائرية 
 ؛و غياب روح االبتكار و اإلبداع ةسيطرة اإلدارة الروتينية على عمل البنوك اجلزائري 
  ؛ك اجلزائرية و املتمثلة يف جلب الودائع و منح القروضسيطرة منط الصريفة التقليدية على عمل البنو 
 ؛ضعف و قلة استخدام تكنولوجيا الصناعة املصرفية 
 ؛ضعف القاعدة الرأمسالية  يف اجلهاز املصريف اجلزائري بشكل عام 
 .سوء حمفظة االئتمان لدى اجلهاز املصريف و خاصة ببنوك القطاع العام و ارتفاع القروض املتعثرة 
  قابة على نشاط البنوك ابلرغم من صدور قوانني صارمة يف هذا اجملال و تعدد هيئات الرقابة و انتشار ضعف الر

 الفضائح املصرفية يف اآلونة األخرية.
  عدم االستخدام األمثل للموارد املتاحة لدى البنوك، و يالحظ يف املرحلة الراهنة ارتفاع حجم السيولة ابلبنوك

 موظفة بشكل عقالين و سليم. اجلزائرية و لكن تبقى غري

 .ضعف تطبيق مفاهيم احلكم السليم )احلوكمة( يف البنوك اجلزائرية 
  إن هذه النقاط السالفة الذكر متثل يف جمملها التحدايت الداخلية للجهاز املصريف اجلزائري و اليت تستوجب

ادية و املالية العاملية، و اليت سنتطرق عليه مواجهتها، إضافة إىل التحدايت اخلارجية الناجتة عن التطورات االقتص
 إليها الحقا يف الفصل الثالث من البحث.

و عليه فإن قدرة املنظومة املصرفية اجلزائرية على مواجهة هذه التحدايت الداخلية و اخلارجية سيمكنها من زايدة 
ي، و هذا ال يتأتى إال ابألخذ قدرهتا التنافسية يف ظل تغريات البيئة املصرفية على املستوى الداخلي و اخلارج

 ابألساليب احلديثة يف التسيري و اكتساب القدر الكايف من املرونة ملسايرة هذه التطورات.
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استراتيجيات تأهيل  البنوك العمومية الجزائرية في  : الخامسالمحور 
 ظل التغيرات المصرفية العالمية

السابق و املتعلقة أبهم التحدايت اليت أصبحت تواجه  احملورليلها يف إن العناصر اليت مت إبرازها و حت        
العمل املصريف يف ظل التطورات االقتصادية العاملية، تتطلب من املشرفني على البنوك اجلزائرية الدراية الكاملة هبذه 

ملستجدات اليت حفلت هبا مالئمة للتكيف مع هذه التحدايت و ا تالتحدايت و الرهاانت، و من مث إتباع إسرتاتيجيا
 الساحة املصرفية العاملية.

كما يقتضي األمر االستفادة من التجارب الدولية يف هذا اجملال، حيث جند أن البنوك يف كثري من الدول، أعدت     
 العدة املواجهة هذه التحدايت، و ذلك من خالل االنتقال من األشكال التقليدية للعمل املصريف إىل تبين أسلوب و

فلسفة البنوك الشاملة، كما شهدت الساحة العاملية تنامي عمليات االندماج بني البنوك سواء على املستوى احمللي أو 
 الدويل، و ذلك بغية تقوية القاعدة الرأمسالية،و لتكوين كياانت مصرفية عمالقة قادرة على املنافسة يف األسواق اخلارجية.

عصرنة وسائل الدفع و تكثيف استخدام التكنولوجيا يف الصناعة املصرفية، و إضافة إىل ذلك فقد كان لتحديث و    
منو و توسع الصريفة اإللكرتونية أحد املالمح الرئيسية للعمل املصريف يف بداية األلفية الثالثة.  و فضال عن هذا أصبح 

لية والدولية من أساسيات اإلدارة املصرفية االهتمام املتزايد إبدارة املخاطر نتيجة زايدة املنافسة يف السوق املصرفية احمل
املعاصرة. كما يعد تبين مبادئ احلكومة و اإلدارة الرشيدة و تطبيقها يف األجهزة املصرفية أحد العناصر األساسية اليت 

  شكلت إسرتاتيجيات البنوك ملواجهة تلك التحدايت.
 ألن العاملي، االقتصاد يف اجلزائري االقتصاد إدماج إلعادة فعالة إسرتاتيجية انتهاج الضروري من أصبح ، وعليه 

 ،االقتصادي تطورها و لنشاطها مقياسا تعتربها الدول أغلب أن إذ االقتصاد، توجيه يف رئيسي دور هلااملصرفية  األجهزة
 السريعة والتالتح أمام اجلزائري املصريف اجلهاز عمل آليات و هلياكل العميق و الفعلي ابإلصالح التعجيل من البد ذال

 .العاملي االقتصاد يشهدها اليت
 أتهيل اجلهاز املصريف اجلزائري .0

 املستوى على احلاصل التطور مسايرة على املزم مطالب أكثر من أي وقت مضى اجلزائري املصريف اجلهاز أصبح 

 اليت القوية املنافسة ألن عاملية،ال املصارف مصاف إىل مصارفه أداء مبستوى لالرتقاء الالزمة ابإلصالحات ابلقيام العاملي

 اجلهاز إصالح موضوع يعترب و املصريف، النشاط دائرة من إقصائه إىل ستؤدي األجنبية املصارف طرف من تفرض

 مت إذ اجلزائرية االقتصادية السلطات على ابجلديدة ليست اليت الربامج من عام، بشكل املايل واإلصالح العمومي املصريف



    0202/ 0202        األستاذ، سنوسي علي     اضرات في مقياس النظام المصرفي الجزائريمح

 

66 

 

 اليت املشاكل، و الصعوابت من العديد يعاين العمومي املصريف اجلهاز يبقى ذلك رغم السبعينات، نواتس منذ هتامباشر 

  احمللي املستوى على التنافسية مكانته و دوره من تضعف و أدائه من حتد
 .اخلارجي و

 املصريف  التأهيل مفهوم. 1.1

 هذا ارتبط حيث للعوملة، احلاد االنتشار جراء من العشرين، القرن أواخر يف واسعا انتشارا التأهيل مصطلح عرف 
 .تبنته الذي االنفتاح جراء من املنافسة ملواجهة الساعية النامية البلدان أبنظمة بشدة املفهوم

 مستوايت على هيكلية تغريات إلحداث هبا القيام الواجب اإلجراءات من جمموعة وميكن تعريف التأهيل على أنه"

 فالتأهيل .اجلديدة التغريات و اخلارجية و الداخلية املعطيات مبواجهة يسمح مستوى إىل الوصول أجل من هذا و خمتلفة،

 تغيري هبا يقصد اليت اهليكلة إعادة عن خيتلف األخري هذا و االقتصادية، املؤسسات تطوير إىل تدفع أداة اعتباره ميكن

 و التكنولوجي اإلنتاجي، واإلداري، التنظيمي يلالتأه منها جوانب عدة يشمل مصطلح فهو بكاملها، اإلسرتاتيجية
 و القوة نقاط على التعرف خالل من املؤسسة إدارة أنظمة و أساليب مجيع يف تغريات إحداث يعين و .إخل...التسويقي
 و شامل بتشخيص ذلك يكون و اخلارجية، املتغريات من العديد يف النظر إعادة إىل إضافة للمؤسسة، الداخلية الضعف

  ".1التأهيل بداية يعترب الذي و رتاتيجي،اس
 . أمهية التأهيل املصريف2.0

 كما العائد، من ممكن قدر أكرب حتقيق إىل مصرف كل املصريف يسعى و املايل ابلتحرير تتمتع بيئة ظل يف 

 اجليدة السمعة و الثقة اكتساب إىل أيضا و املصريف، السوق يف التعامل من ممكنة حصة أكرب اقتطاع أو احلصول حياول

  :2يلي ما منها نذكر املصريفأهداف لعملية التأهيل   عدة هناك و ذاته، الوقت يف

 طريق عن األخري هذا حتقيق إىل الوصول ميكن :للمصارف التنافسية القدرة زايدة : 

 هذا يقتضي و اخلدمات نوعية يف التحكم خاصة التنظيم، و للتسيري احلديثة الظروف مع املصارف تكييف  

  االيزو مقاييس( ابجلودة اخلاصة الدولية للمقاييس املصارف خضوع ؛ وجوب .(ISO 

 التسريية القدرة بتدعيم األمر يتعلق التجارية، و التسويقية الوظائف يف املنفذين املستخدمني املديرين مؤهالت تدعيم 
 .املصارف مسريي لدى

                                                           

 نيل متطلبات من كجزء مقدمة مذكرة اجلزائرية، االقتصادية املؤسسة يف االستدامة وظيفة لرتقية املستدام الوظيفي التأهيل برانمج قطوش، مرمي 1 

 0 -2 ص ص ، 2009 سطيف، جامعة أعمال، إدارة خنصص اجستري،امل شهادة
  9ص ،  2010مصر، القاهرة، العرابية، النهضة دار ،املصرفية العوملة اابضة، الدين عصام 2 
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 أوىل، كمرحلة الداخلية السوق يف حصتها بزايدة لمصارفل السماح إىل التنافسية دفهت :املصارف استمرار قابلية 

 :جيب ذلك جتسيد أجل من و اثنية، مرحلة يف الدولية األسواق اقتحام و
 احلقيقية؛ االحتياجات حتديد 

 العالية؛ القدرة ذات اجملاالت تشخيص 

 الوطين؛ لالقتصاد مستقرة و متوازنة تنمية عن البحث 

 العاملي االقتصاد يف احلقيقي ندماجاال بغية الدولية الشراكة تطوير. 
 جهة من الشغل عرض من الرفع و جهة، من الشغل مناصب على احلفاظ إىل التأهيل يهدف:عمل مناصب خلق 

 .البطالة نسبة من أخرى؛التخفيض
 تراعي أن جيب اليت األخرى العوامل إىل ابإلضافة أساسي كعامل اعتباره ميكن العمل عنصر ألمهية نظرا و 

 .التأهيل يةعمل

 اجلزائرية املصرفية املنظومة أتهيل.دوافع 0.2
 فرضتها البيئة اليت التحدايت املختلفة مواجهة على قادرة غري احلايل الوقت يف اجلزائرية املصرفية املؤسسات إن 
 أن حيث التحدايت، هذه مواجهة أجل شاملة، من أتهيل بعملية القيام عليها يفرض الذي الشيء اجلديدة، املصرفية

  بينها: من اجلزائرية املؤسسات املصرفية أتهيل إىل تدفع كثرية ودوافع أسباب هناك

بشكل  ختضع كانت البنوك فهذه الالزمة، االحرتافية إىل تفتقد اجلزائرية املصرفية املؤسسات :االحرتافية فقدان0.3.0
 مما و الدولة، يد مازالت أداة وابلتايل العمومية تللمؤسسا القروض منح على قراراهتا اختاذ يف العمومية للسلطات دائم
 :يلي ما املصريف اجلهاز احرتافية عدم يربز

 القروض؛ تقدمي يف التمييز 
 التمويل؛ طلبات على للرد الطويلة اآلجال 
 أخر؛ اعتبار أي قبل ابلضماانت مرتبطة ملعايري القرارات استناد 
 املركزي؛ والتسيري طية،البريوقرا البنكية، القروض إىل الوصول صعوبة 
 مالية بوضعية تتمتع ال العمومية اليت للمؤسسة املكشوف على سحوابت شكل على املمنوحة القروض حجم يف إفراط 

 العمومية؛ السلطات اختذهتا اليت التطهري املايل إجراءات من ابلرغم القروض على ابحلصول هلا تسمح
 البنوك بعض يف اخلصم عملية غياب. 

 على املصرفية للوساطة ابلنسبة املصرفية املنظومة وفعالية جناعة حتليل ميكن :املصرفية املنظومة فعالية معد .2.3.0
 :مستويني
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 واملعلومات يقدمها اليت اخلدمات إنتاج بكلفة املالية الوساطة منظومة فعالية تقاساملالية: الفعالية عدم: األول املستوى
 :1 بسبب البنوك مرتفعة تقدمها اليت اخلدمات فةفكل الزابئن، متناول يف اليت يضعها

 املقدمة؛ اخلدمات تشكيلة ضعف 
 التجارية؛ العمليات ملعاجلة بكثرة البشرية املوارد استعمال ابملقابل اآليل اإلعالم أجهزة استعمال قلة 
 البنكية؛ املنظومة يف الضعف نقطة تعترب اليت اإلعالم أنظمة 
 الداخلية احلساابت وتدقيق مراقبة يف الكبري زوالعج الزابئن استقبال اكتظاظ. 

 وخصصت الدفع لنظام جيد بتسيري قامت إذا فعالة الوساطة منظومة تعترب:االقتصادية الفعالية عدم : الثاين املستوى
 الستخدامبنود ا على للبنك املتاحة األموال توزيع يتم مبوجبها اليت العملية املوارد بتخصيص ويقصد ختصيصا جيدا، املوارد

 األموال مجع ضعف أسباب العائد، وتعود أو الرحبية وحتقيق السيولة من بني االحتياجات املالئمة تضمن وبطريقة املختلفة
  :2يلي ما إىل

 البنوك؛ قبل من االدخار لتشجيع واضحة إسرتاتيجية وجود عدم 
 دة؛حمد آجال يف موارد وكذلك فورية موارد إىل تفتقد املصرفية املنظومة إن 

 سحب أو اإلفالس حالة يف ودائعهم ضمان يف خاصة البنوك، يف اجلمهور ثقة نقص 
 الشيكات؛ دفرت تلقي ويف والتجارية اجلارية احلساابت فتح يف والصعوبة البريوقراطية 
 التجارية؛ التعامالت يف النقد استعمال خالل من الشيك يف الثقة نقص 
 املودع؛ بلغامل على للتفاوض قابل فائدة سعر يوجد ال 
 الكربى املدن خارج البنكية والوكاالت اهلياكل يف كبري ضعف. 

 القروض، مبنح يتعلق فيما القرار اختاذ يف األساسية صالحيتها البنوك متارس ال املصرفية: املنظومة .احنرافات.3.3.0
 خالل الصادرة القوانني منتهاتض اليت األحكام أن حبيث وبتكاليفها القروض مبستوى يبايل ال العمومي القطاع ويبقى

 حق وهو للتقادم، قابل غري يعترب الذي ابحلق املساس استطاعت العشرية، خالل الصادرة النصوص وال الثمانينات
  : يلي فيما االحنرافات هذه بعض ونوجز احلاالت، مجيع يف املالية القروض على احلصول

 املؤسسايت؛ التأطري عجز 

                                                           

 واقع :-االقتصادية والتحوالت زائريةاجل املصرفية املنظومة ملتقى ضمن مقدمة عمل ورقة اجلزائرية، املصرفية املنظومة أداء تقييم بوشعور، راضية بلمقدم، مصطفى 1 
 .10 ص ، 2004 / 12 / 15 - 14 أايم اجلزائر، الشلف، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية وحتدايت،

 نقود -ختصص ماجستري، رسالة جلزائري،ا املصريف اجلهاز حالة دراسة الشاملة الصريفة حتدايت ملواكبة العريب املصريف اجلهاز حتديث زقرير، عادلبتصرف،   2 
 94 - 93 ص ، 2009 / 2008 اجلزائر، بسكرة، خيضر حممد جامعة ومتويل،
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 البشري؛ التأطري عجز 
 القرض، عمليات تنظم اليت اإلجراءات يف الصرامة ونقص االحرتافية فقدان :الرقابة ضعف 
 على الرقابة ضعف إىل أدى مما الوظيفة، استعمال يف  والتعسف املنحرفة والتصرفات اجلاحنة للسلوكيات مصدرا تعترب 

 .البنوك نشاط
 : مربرات أتهيل املنظومة املصرفية اجلزائرية. 1.0

 وتعدد واملصرفية املالية العوملة ظل يف منه بديل ال توجه اجلزائرية املصرفية املؤسسات أتهيل إىل التوجه إن 
 هلم تدر استثمارية أدوات وإىل تنوعا وأكثر اجلديدة املصرفية اخلدمات من مزيد إىل حباجة أصبح حبيث اجملتمع، حاجات

 نضف  ما يلي: ، إضافة إىل ما ذكرانه أنفا اجلزائرية يةاملصرف املؤسسات وحتديث أتهيل فمربرات مناسبا، ماليا عائدا
 بني من تعترب االبتكارات ونظم احلديثة التقنيات استخدام إن : للزابئن املقدمة اخلدمات وحتسني البنوك رحبية.2.1.2
 على العائد وتعظيم رغباته وإشباع العميل إرضاء على قدرة أكثر البنوك تصبح حىت وذلك املصرفية، احلداثة متطلبات

 التكاليف، خفض مع عائد أكرب لتحقيق قدرهتا وتفعيل احلديثة، التكنولوجيا واستغالل املسامهني حقوق
 األهداف الرئيسية التالية: حيقق البنوك يف احلديثة واخلدمات التقنيات تطبيق أن حيث

 ؛ابلبنوك الزابئن حساابت من لعدد واملتسارع اهلائل النمو مع بكفاءة التعامل 
 املدفوعات؛ هذه متثل اليت الشيكات بني فيما املقاصة وإجراء املدفوعات لعملية احلقيقية التكلفة ختفيض 
 والزمان؛ املكان قيود من الزابئن حترير إىل أدى 
 قبل من معروفة تكن  مل لزابئنها خدمات تقدمي من البنوك متكني إىل احلديثة التقنيات تطبيق أدى. 

 احملدد هي واملعلوماتية االتصال تقنيات أصبحت حيث النمو، عوامل أهم من يعترب لتكنولوجيا التقدم أن منا ومنه
 املصرفية املؤسسات يف العمل تقنيات تطوير فإن املنافسة، ومواجهة االستمرار يتم وحىت مصرفية، مؤسسة أي لنجاح

 .التكلفة من مستوى وأبقل اجلودة نم مستوى أبعلى واملنتجات اخلدمات لتقدمي األساسية الركيزة هي اجلزائرية
  :احمللية املصرفية السوق إىل األجنبية البنوك دخول مع املصرفية السوق يف املنافسة قوة. 1.1.2

 نتيجة  عميقة حتوالت األخرية السنوات يف اجلزائر فيها منا الناشئة األسواق يف املصرفية النظم من العديد شهدت 
 التحوالت هذه بني من واملالية، التكنولوجية واالبتكارات الدولية األموال رؤوس تدفقات على تاحاالنف وزايدة املايل التحرر

 إنشاء عرب دوليا عملياهتا بتوسيع املصارف تقوم حيث األجنبية، املصارف دخول كان للجدل وإاثرة أمهية أكثرها ورمنا
 املصرفية، النظم تدويل على الدولية املالية األسواق وحترير العوملة شجعت وقد أجنبية، مصارف متلك عرب أو هلا فروع

 :قضيتني املضيفة األسواق يف األجنبية املصارف وجود يثري حيث
 احمللية؛ املصرفية القطاعات على الوجود هذا أثر:القضية األوىل
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 .واحمللية األجنبية املصارف بني األداء يف واالختالف املنافسة يف التفاوت:القضية الثانية
 : إىل األجنبية املصارف دخول يؤدي فقد األوىل، للقضية ابلنسبةما أ
 اخلدمات اتفاقية إطار يف املنافسة اختذت وقد املنافسة، بزايدة املضيفة السوق يف املالية اخلدمات وتوافر نوعية حتسني 

  :رئيسية اجتاهات ثالث املصرفية

 العاملية؛ السوق أو احمللية املصرفية السوق يف سواء ينهاب فيما التجارية البنوك بني املنافسة :األول االجتاه 
 األخرى؛ املالية واملؤسسات البنوك بني فيما املنافسة :الثاين االجتاه 
 املصرفية اخلدمات تقدمي على األخرى املالية غري واملؤسسات البنوك بني فيما املنافسة :الثالث االجتاه. 
 احلديثة؛ املصرفية راتواملها التكنولوجيات أفضل تطبيق متكني  

 القانوين؛ واإلطار املصرفية الرقابة تطوير تشجيع 

 الدولية املال رأس أسواق ىلع البلد فتح إىل ابإلضافة. 

 احمللية املصارف لدى الكفاءة تطوير إىل يؤدي تنافسي ضغط تنشئ األجنبية املصارف وجود زايدة أن كما 
 بغية املالية اخلدمات تنوع يف وزايدة كفاءهتا تعزيز على احمللية رفاملصا حيفز األجنبية املصارف دخول أن حيث

 :احمللية،التايل املصارف على األجنبية املصارف دخول يثري ابملقابل السوق، يف حبصتها االحتفاظ
 حتسنيو  املالية اخلدمات الكفاءة وتنويع زايدة التكاليف، ختفيض على احمللية املصارف األجنبية املصارف وجود حيفز 

 ؛)واألرابح الفائدة هوامش ختفيض إىل تؤدي املنافسة زايدة فإن وابملقابل( نوعيتها
 واعتماد املالية الوساطة كفاءة وحتسني خدماهتا تطوير على احمللية املصارف جديدة مصرفية خدمات استحداث حيفز 

 حديثة؛ مصرفية تقنيات
 يف مباشرة األجنبية املصارف مشاركة حال يف سيما ال حملليةا املصارف إدارة حتسني على األجنبية املصارف تساعد 

 الرقابة؛ حتسني يف خاص بشكل ذلك ينعكس حملي، مصرف إدارة
 املصرف مديري "استرياد"على  األجنبية املصارف تعمد فبداية احمللي، املصريف النظام يف البشري الرأمسال جودة زايدة 

 وبال احلديثة، النظم املصرفية على احملليني املوظفني إىل تعليم مث ومن اخلارجية، فروعها يف للعمل العالية املهارات ذوي
 .التكاليف وختفيض احمللية املصرفية النشاطات كفاءة زايدة يف احمللي البشري الرأمسال كفاءة زايدة تسهم نتيجة

 
 
 اسرتاتيجيات أتهيل اجلهاز املصريف اجلزائري .2
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 اجملال يف التطوير املعاصرة عمليات ملواجهة واسرتاتيجيات سياسات إىل زائريةاجل املصرفية املؤسسات حتتاج 
 خالل من يكون ذلك وحتقيق التنافسية، قدرهتا زايدة أجل من التحديث )اسرتاتيجيات( آليات على تنطوي املصريف،

 ومواجهة األجنبية البنوك وىمست يف اجلزائرية املصرفية املؤسسات جعل على قادرة أتهيل واسرتاتيجيات سياسات إتباع
 .املصرفية املنافسة
 الشاملة الصريفةتبين فلسفة  .1

يواجه القطاع املايل العاملي يف السنوات األخرية العديد من التحوالت اجلذرية يف الصناعة املصرفية، حيث            
نافسة  و أخذت املؤسسات املصرفية و دخلت مؤسسات غري مصرفية ميدان العمل املصريف و املايل مما زاد من حدة امل

املالية يف تقدمي حزمة شاملة و متكاملة من اخلدمات املالية و املصرفية، فزالت تلك احلدود الفاصلة بني وظائف البنوك 
أخذت تتعامل  اليت، (Universal Banks)التجارية و االستثمارية، و نشأ نوع جديد من البنوك يعرف ابلبنوك الشاملة 

االستثمارية معا و مع كافة القطاعات االقتصادية، حيث تتوزع املخاطر و تتنوع و  دمات املصرفية التجارية يف اخل
 اإليرادات.

و لقد استقر مفهوم البنوك الشاملة يف أوراب قبل غريها من البلدان و األسواق األخرى نظرا لقدم العمل املصريف يف     
 .ها يف كل من أمريكا و الياابن، و غريها من دول العاملهذه القارة مث تلي ذلك ظهورها و توسع

 مفهوم البنوك الشاملة: .6.6
ميكننا تعريف البنوك الشاملة أبهنا البنوك اليت تقوم بتقدمي اخلدمات املصرفية التقليدية و غري التقليدية مبا فيها القيام    

نوك االستثمار إضافة إىل نشاط التأمني و أتسيس بدور املنظم، و جتمع يف ذلك بني وظائف البنوك التجارية و ب
الشركات و املشروعات، و ال تقوم على أساس التخصص القطاعي أو الوظيفي بل تساهم يف حتقيق التطوير الشامل و 

 املتوازن لالقتصاد، مع القيام بدور فعال يف تطوير السوق املالية ابملعىن 
 .1الواسع

شاملة، فهي تلك البنوك أو املؤسسات املالية اليت تتعامل مع كافة القطاعات و جتمع و هنالك مفهوم آخر للبنوك ال   
 بني تقدمي اخلدمات املصرفية التقليدية، و اخلدمات املستحدثة مبا فيها اخلدمات االستثمارية.

 يلي:  على ما و خنلص من هذين التعريفني   
 نويع يف اخلدمات اليت يقدمها.البنك الشامل هو بنك يتمثل ابلشمول و األتساع و الت 

                                                           
 أنظر:  ملزيد من املعلومات  1

. 46، ص8000عبد املطلب عبد احلميد، البنوك الشاملة عملياهتا و إدارهتا، الدار اجلامعية، مصر،  -  
.12، ص4662الفعالة خلدمات البنوك الشاملة، مكتبة مؤسسة األهرام، مصر،  سعد طلعت أسعد عبد احلميد، اإلدارة -  
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  البنك الشامل يقوم على فلسفة التنويع فيما يتعلق مبصادر التمويل و جماالت االستثمار و بذلك يعمل على توزيع
 املخاطر و زايدة اإليرادات و األرابح.

  العمالء.البنك الشامل يتعامل يف كافة األدوات املالية و مشتقاهتا و يقدم كافة اخلدمات اليت يطلبها 
  إنه بنك سباق إىل كل جديد سواء يف جماالت النشاط، أو يف نظم و وسائل تقدمي اخلدمات املصرفية، أو يف جمال

صناعة السوق، أو يف جماالت التفعيل االستثماري و ما يتطلبه من ابتكارات متميزة تكفل له زايدة يف السوق و القدرة 
 على املنافسة.

"هي البنوك اليت تقدم جمموعة من اخلدمات املالية املتنوعة اليت تشمل  لشاملة على أهناا كما مت تعريف البنوك   
على أعمال قبول الودائع، ومنح القروض، واالجتار والتعامل ابألدوات املالية، وابلعمالت األجنبية ومشتقاهتا، وتعهد 

تنوعها، وإدارة االستثمارات، وتسويق  اإلصدارات اجلديدة من ديون وحقوق ملكية، والقيام أبعمال الوساطة على
   .1املنتجات الصناعية والتأمني

من خالل إسرتاتيجيتها على أهنا "البنوك اليت تقوم على فلسفة التنويع هبدف املوازنة بني السيولة،  وعرفت  
هناك من  .2ت التكنولوجيةوالرحبية، واألمان، إضافة إىل أنه يسمح للبنوك ابلتعامل يف األدوات احلديثة ومواكبة التطورا

 كافة من املدخرات ممكن قدر أكرب تعبئة و مصادر، تنويع وراء دائما تسعى اليت املصرفية الكياانت تلكعرفها على أهنا "

 اخلدمات كافة تقدمي على تعمل كما القطاعات، جلميع املصريف االئتمان متنح و تفتح و مواردها وتوظيف القطاعات

 و التقليدية التجارية البنوك وظائف مابني جتمع جندها حبيث مصريف، رصيد إىل تستند ال قد اليت واملتجددة املتنوعة
 ."3األعمال و االستثمار بنوك و املتخصصة البنوك وظائف
 وظائف البنوك الشاملة:  .1.6

 ة.ميكن تقسيم وظائف البنوك و خدمات البنوك الشاملة على وظائف تقليدية و وظائف غري تقليدي   
تتضمن الوظائف املعتادة يف البنوك و بعض املؤسسات املالية كقبول الوظائف التقليدية للبنوك الشاملة:  .6.1.6

الودائع مبختلف أشكاهلا و منح القروض، و أداء اخلدمات املصرفية املتعلقة ابلنشاط التجاري كإجراء التحصيالت و 
اابت الضمان، و جدير ابلذكر أن البنوك قد توسعت يف اآلونة التحويالت فتح اإلعتمادات املستندية و إصدار خط

األخرية يف تقدمي اخلدمات التقليدية للبنوك التجارية، حيث اجتهت إىل التوسع يف التقدمي اخلدمات املصرفية اإللكرتونية  

                                                           
  61، ص2999بدون دار وبلد نشر، رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل، البنوك الشاملة وتطوير دور اجلهاز املصريف املصري،  1 
 .293-294 ص ، ص2993اجلامعية، اإلسكندرية،  طارق عبد العال محاد، التطورات العاملية وانعكاساهتا على أعمال البنوك، الدار 2 

 17 ص ، مرجع سابق ،هتا وإداراهتاعمليا الشاملة البنوك املطلب، عبد احلميد عبد 3 
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خلدمات الشخصية و إصدار البطاقات االئتمانية، و التحويالت اإللكرتونية و تقدمي ا( ATMكخدمات الصرف اآليل )
 .1للعمالء
هي تلك الوظائف اليت ظهرت نتيجة للتطورات املتالحقة يف البيئة االقتصادية احمليطة الوظائف غري التقليدية:  .1.1.6

و اليت جعلت البنوك تطلع بوظائف كل من البنوك املتخصصة و بنوك االستثمار، فضال عن تقدمي اخلدمات املتنوعة 
 :2يلي ة األنشطة غري التقليدية اليت تقوم هبا البنوك الشاملة مااملستحدثة، و من أمثل

اليت تتضمن ثالث وظائف أساسية و تتعلق خبدمات تغطية اإلصدارات و  اخلدمات املصرفية االستثمارية:.3.1.6
اريع تقدمي خدمات االستشارات املالية، و إنشاء املش إىلاجلديدة، و خدمات تسويق املنتجات املالية ابإلضافة 

، إىل جانب القيام بعمليات التوريويلها  و متو  االستثمارية ًً للقروض، أي حتويل قروض البنوك و مديونية  قمتابعتها إداراَي
للشركات اليت ترغب يف الدخول إىل  قالشركات إىل أوراق مالية كالسندات، و تقدمي االستثمارات يف عمليات التو ري

 راق املالية.السوق املايل، كما يسري حمافظ األو 
و تتمثل هذه العمليات يف فتح اإلعتمادات املستندية و تقدمي خطاابت    القيام ابلعمليات خارج امليزانية:  .4.1.6

 الضمان ابإلضافة إىل التعامل يف املشتقات املالية.
ابعتها و تسيري و تعين شراء و بيع األوراق املالية لصاحل الغري و مت   :  TRUSTخدمات وحدات الرتست  .5.1.6

حمافظ األوراق املالية و تقدمي االستشارة يف هذا اجملال. وتتم إدارة تلك العمليات يف ظل نظام متكامل للمعلومات 
وابستخدام خرباء متخصصني يف عمليات االستثمار واهلندسة املالية، وقد نشأت  وحدات خدمات الرتست ألول مرة 

 .   4644عام   -إجنلرتا -يف اململكة املتحدة
: تقوم شركات رأس املال املخاطر بتقدمي الدعم إنشاء صناديق االستثمار و شركات رأس املال املخاطر .4.8.4

املايل و الفين الالزمني للمشروعات الواعدة اليت تعمل يف جماالت استثمارية عالية املخاطر أمال يف جين أرابح رأمسالية 
و الطويل، هذا فضال عن تقدمي االستثمارات املالية الالزمة للمشروعات   ذات معدل مرتفع يف األجلني املتوسط  

القائمة اليت تواجه صعوابت خاصة و تتوافر لديها إمكانيات ذاتية الستعادة منوها، و لكنها يف حاجة إىل إعادة هيكلة 
 مما يساعد على إعادة ترتيب أوضاع املشروع املتعثر.مالية 

وسيلة  ، واالقتصاديةيعترب التأجري التمويلي من عناصر دفع التنمية    :((leasingأجريي . تقدمي التمويل الت7.1.6
من  ، و ميكن للبنوك املسامهة يف نشاط التمويل ألتأجريي3جديدة لتمويل املشروعات اليت تعاين من صعوابت مالية

                                                           
ستري ، رسالة ماجالتطورات العاملية و أتثريها على العمل املصريف و إسرتاتيجية عمل البنوك يف مواجهتها مع إشارة خاصة ملصرهبه حممد الطنطاوي الباز، 1

 .484.، ص8001يف االقتصاد، جامعة عني مشس، كلية التجارة، قسم االقتصاد، 
 .8000، العدد األول، 51بنك مصر، النشرة االقتصادية، السنة  2

 .44ص:  ،8004هشام خالد، البنوك اإلسالمية الدولية و عقودها، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  3
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جريي، كذلك القيام أات الالزمة للتمويل التخالل املشاركة يف أتسيس شركات التأجري التمويلي أو القيام إبعداد الدراس
بدور املستشار املايل و االقتصادي ألي من األطراف املشاركة، فضال عن القيام بعمليات الرتويج لصفقات التأجري 

 التمويلي.
دور بص و هذا 4664و اعتمد نظام التمويل التاجريي يف اجلزائر كوسيلة من وسائل متويل املؤسسات بداية من سنة    

املرتبط ابلتمويل التاجريي، و هو األمر الذي مسح بتوفري إطار قانوين  4664جانفي  40املؤرخ يف  06-64األمر رقم 
 40-60ملمارسة نشاط التمويل التاجريي للمنقوالت و العقارات، ليكرس التطبيق امليداين ملواد قانون النقد و القرض 

 (.444و املادة  448)املادة  4660الصادر سنة 
 أنشئتميارس نشاط التمويل التاجريي يف اجلزائر عدد قليل من الشركات، و مع قلتها فهي كلها حديثة النشأة، فقد    

، و بعدها رأت شركات أخرى النور و منها شركة القرض Salemو هي شركة السالم  4661أول شركة أتجري سنة 
كما متارس مؤسسات مصرفية أخرى نشاط التمويل  Arab Leasing Corporation، (ALC)االجياري العريب للتعاون 

 التاجريي من بني نشاطاهتا املصرفية على غرار بنك الربكة.

و تعترب هذه العمليات من أهم عمليات الوساطة املالية اليت     :  Forfaitingو Factoring.القيام بعمليات 9.1.6 
تقدمي جمموعة من اخلدمات من خالل تقييم اجلدارة االئتمانية يقدمها البنك الشامل، حيث تنصب هذه العمليات على 

..اخل، املوجودة لدى .للمستورد، فيقوم البنك الشامل بشراء الذمم املدينة سواء كانت كمبياالت، سندات أذنية، فواتري
ت حتصيلها من يوم، و اليت تتوقع املنشآ 480يوم و  10املنشآت الصناعية و التجارية اليت ترتاوح مدهتا ما بني 

مدينيها خالل السنة املالية، و ذلك هبدف توفري سيولة نقدية هلذه املنشآت دون احلاجة النتظار تواريخ استحقاقها على 
 .1أن تقوم املؤسسة املقدمة هلذه اخلدمة بتحصيلها يف اتريخ االستحقاق

بنك الشامل ابملسامهة يف إنشاء وذلك بقيام ال   . املسامهة يف تنشيط سوق املال و برامج اخلصخصة:8.1.6
الشركات اليت تعمل يف جمال األوراق املالية و دعمها والعمل على تطويرها، و القيام بتدوير حمافظ األوراق املالية لصاحلها 

 وإدارة حمافظ األوراق املالية لصاحل عمالئها، كما يقوم البنك الشامل بتقييم الشركات املطروحة للبيع و اخلصخصة.

                                                                                                                                                                                                 
 لدفع كامل مثنها، إمنا يدفع اإلجيار املستحق عنها  االضطرارتمويل التأجريي للمشروع أن حيصل على املعدات و اآلالت الالزمة له دون ميكن بواسطة ال

 .ملدة أخرى استئجارهاللشركات املتخصصة اليت تؤجرها له، و يف هناية مدة اإلجيار يكون للمستأجر اخليار إما شراء اآللة أو إعادة 

 .46، ص:ابق، مرجع س14كندرية، اجمللد بنك اإلس 1
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من االستعراض السابق لوظائف البنوك الشاملة، يتضح ما تقوم به هذه البنوك من  إجيابيات البنوك الشاملة: .3.6   
 :1يلي أنشطة و ما حتققه من مزااي و إجيابيات لعل من أمهها ما

 ؛حتقيق وفورات يف التكاليف نتيجة العمل على أساس احلجم الكبري 

  ؛وض و االستثمارات مما يرتتب عليه خفض املخاطر االئتمانيةالتنويع اهليكلي ملكوانت حمفظة القر 

 ؛االستفادة من تنوع اخلربات للعاملني يف هذه البنوك ذات األنشطة املتعددة 

 ؛تنوع و زايدة جمال اخلدمات املصرفية مبا يؤدي إىل كسب شرحية واسعة من العمالء 

 ؛بشقيه األويل و الثانوي القيام بدور فعال يف تنشيط و تشجيع سوق األوراق املالية 

   حتقيق التوازن بني توظيف أصول البنك و موارده و جتنب املخاطر اليت قد تنجز عن الرتكيز على اجملال واحد
 كاالئتمان. 

 .تنوع مصادر اإليرادات من خالل ممارستها للوظائف التجارية و االستثمارية 

قها البنوك الشاملة إال أن بعض اخلرباء يسجلون عليها بعض املآخذ و رغم هذه املزااي و اإلجيابيات اليت ميكن أن حتق   
 و هي على سبيل املثال: 

 ؛احتمال تركيز السوق و ممارسته االحتكار من طرف هذه البنوك 

 ؛اخنفاض حوافز اإلبداع و االبتكار املايل نظرا لكثرة و تعدد األنشطة 

 ؛لتغطيتها بقطاعات أخرى إخفاء األداء الضعيف لبعض القطاعات و األنشطة نظرا 

 .صعوبة اإلشراف و الرقابة يف حالة البنوك الشاملة حبيث تصبح أكثر تعقيدا 

 إسرتاتيجية التحول حنو خيار الصريفة الشاملة.1.0
ختضع عملية التحول إىل البنوك الشاملة لضوابط معينة أتخذ بعني االعتبار اجلوانب االقتصادية والقانونية، و البيئة      

 ملصرفية اليت يعمل يف إطارها البنك، ووفق ذلك يتم التحول إىل البنوك الشاملة من خالل ثالث مناهج أساسية. ا
حىت تؤدي البنوك الشاملة وظائفها، البد من توفر جمموعة من  : مقومات التحول حنو خيار الصريفة الشاملة. 0.1.0

هة، و ابلسياسات اليت تتبناها الدولة من جهة أخرى وميكن املقومات اهلامة واليت تتعلق أساسا ابلبنك نفسه من ج
  : توضحيها يف النقاط التالية

                                         
                                                           

، 8001ســـنة  حممـــد حممـــود مكـــاوي، مســـتقبل البنـــوك اإلســـالمية يف ظـــل التطـــورات االقتصـــادية العامليـــة، رســـالة دكتـــوراه كليـــة االقتصـــاد جامعـــة القـــاهرة، مصـــر، 1
 .444ص:
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 : وتتعلق أساسا بـمقومات مرتبطة ابلبنك: . 0.0.1.0
 ستشارية واإلدارية املتصلة كفاءة األداء البشري الذي يشمل كافة الوظائف الفنية واملالية والتسويقية والقانونية واال

 ابلنشاط البنكي، و حتكم تكنولوجي يف املعلومات اليت هي من متطلبات التحول.  
   .توفر موارد مالية ضخمة تسمح للبنك بتقدمي خدمات متنوعة ملختلف أنواع العمالء يف أي وقت ومكان 
             .وجود إدارة تسويقية فعالة على مستوى عال من الكفاءة                               
  .نشر الوعي املصريف بصفة عامة لتفهم دور وأمهية البنوك الشاملة 
  توفر مالءة مالية كافية تؤهل البنك للدخول يف جمال األعمال املصرفية الشاملة، ممثلة يف حجم رأس املال الكايف

 واالحتياطات. 
 وي على السياسات احلكومية اليت تتبناها الدولة من خالل:               وتنطمقومات مرتبطة بسياسات الدولة:  . 2.0.1.0

  .اقتناع الدولة وسلطاهتا الوصية بفكرة البنوك الشاملة وأهدافها، والعمل على توفري الدعم املساندة هلا 
 لسالمة. إصدارا تشريعات ختدم هذه البنوك على حنو فعال، ووضع ضوابط رقابية قادرة على توفري األمان وا 
 .دعم البنك املركزي ومساندته هلذه البنوك على أداء رسالتها لتحقيق التنمية االقتصادية 

مع التحوالت العاملية يف جمال الصناعة املصرفية أضحى من الضروري على : آليات التحول إىل البنوك الشاملة.1.0
نمو ابلشكل الذي يسمح بتقدمي خدمات مصرفية متكاملة، البنوك إدراك البىن التحتية هلا وتبين إسرتاتيجيات تسمح هلا ابل

ومتسقة مع األوضاع واإلمكانيات املتوفرة لدى البنك، ومتوافقة مع مستجدات الصناعة املصرفية، والبنوك الشاملة هي 
ل عدد مدخل إداري تنظيمي جديد يقوم على فلسفة التنويع يف األنشطة املقدمة، وميكن التحول إىل هذا اخليار من خال

 :املناهج تتمثل يف الصور التالية من
عن طريق هذا املنهج يتم حتويل بنك قائم ابلفعل أو : املنهج األول: حتويل بنك قائم ابلفعل إىل بنك شامل. 2.5.2

بنك متخصص إىل بنك شامل، ويشرط هلذا التحول أن يكون للبنك كفاءات بشرية مؤهلة قادرة على التكيف مع 
الشامل، وأن يكون البنك كبري احلجم و قابال للنمو والتوسع، ويعد هذا املنهج األسلوب األسرع متطلبات البنك 

واألفضل حيث يتم التحول إىل البنك الشامل على مراحل متدرجة وذلك إبدخال خدمات جديدة  تدرجييا لضمان 
ب وإعادة اهليكلة التنظيمية، وإصدار استيعاب تقنيات هذه اخلدمات، يف الوقت الذي يتم فيه العمل على تطوير التدري

 اللوائح و النظم الداخلية مبا يتفق مع طبيعة اخلدمات واألنشطة اليت يقدمها البنك الشامل.
طبقا هلذا املنهج يتم إنشاء بنك شامل  : املنهج الثاين: إنشاء بنك شامل جديد إبعداد كفاءات بشرية. 2.1.0

هلة ومدربة، ولديها القدرة على االبتكار والتجديد مبا يتفق ومفهوم البنوك جديد من خالل اختيار كفاءات بشرية مؤ 
الشاملة، ويتم تدريبها مسبقا يف بنوك شاملة قائمة، و يعتمد البنك يف ذات املرحلة على القيام حبمالت تسويقية و 
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املنهج الثاين مستندين يف ذلك إىل تروجيية للتعريف ابلبنك املنشأ والوظائف اليت يقوم هبا، واملالحظ أن البعض يفضلون 
أن اخلدمات املصرفية اليت يؤديها البنك الشامل تتميز بطبيعة خاصة يصعب على من اعتادوا األمناط التقليدية للعمل 

 .1املصريف  قبوهلا واستيعاهبا بسهولة

ن مشاكل قائمة تعاين ميتم التحول من خالل شراء بنوك : : شراء أحد البنوك أو االندماجاملنهج الثالث. 3.1.0
ية، فهذا األسلوب وتوشك على اإلفالس، ين يتم شراءها ودجمها تدرجييا إىل البنوك الشاملة مع حتمل تكاليف إضاف

املكان والعناصر البشرية صعب التطبيق من الناحية العملية ألنه يتطلب الكثري من الوقت واجلهد الالزم الختبار املوقع و 
مستوى عال. اليت تتطلب تدريب على  

ويتم إنشاء كيان مصريف جديد تتوافر فيه كل اإلمكانيات ولديه خطة إسرتاتيجية طموحة لقيادة السوق ورايدته مع وضع 
 خطة لإلسراع يف ذلك عن طريق: 

 .شراء عقارات بعض املصارف الراغبة يف االستغناء عنها 
  وعمالئه، مبا يضمن للمصرف الشامل حجم أعمال دمج تدرجيي ملصرف معني وضم أعماله ومعامالته الكبرية احلجم

 مناسب، وحتقيق التشغيل املناسب له.
 .الدخول يف مشاركات مع مصارف أخرى قائمة رائدة هبدف دجمها فيه مستقبال 

 أتهيل املصارف اجلزائرية ضمن مفهوم الصريفة الشاملة .9.2
اجلزائرية مدخال أساسيا يف إصالح املنظومة البنكية، وشرطا  يعترب تبين مفهوم العمل املصريف الشامل ابلنسبة للبنوك     

هاما يف إعطاء حركية كبرية للقطاع املصريف واالقتصاد بشكل عام، وتضمن قانون النقد والقرض مفهوم"البنك الشامل" 
ن الواقع العملي الذي ألغى مبدأ التخصص الوظيفي، وأعطى للبنوك دفعا جديدا حنو التنويع يف األنشطة املصرفية، غري أ

لنشاط هذه البنوك أثبت استمرارها يف إتباع نفس السياسات والتوجهات السابقة وهو ما حال دون تطورها ومواكبتها 
 ملفهوم الصريفة الشاملة.

وفق هذا السياق سنحاول الرتكيز على عدة عناصر أساسة متثل أهم مسات العمل املصريف الشامل ومدى استيفاء      
جلزائرية هلذا املفهوم وإمكانية تطوره، ونقدم بعض املتطلبات لتأهيل املصارف اجلزائرية بغية مواكبة مستجدات املصارف ا

 الصناعة املصرفية والصريفة الشاملة بصفة خاصة.  
  اجلزائر: ظهور الصريفة الشاملة يف .0.9.0

                                                           
 295عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق، ص 1



    0202/ 0202        األستاذ، سنوسي علي     اضرات في مقياس النظام المصرفي الجزائريمح

 

78 

 

يع املصريف اجلزائري سواء من خالل قانون النقد فيما يتعلق بتطبيق الصريفة الشاملة ابلبنوك اجلزائرية، فنجد التشر   
املعدل و املتمم لقانون النقد و  2442أوت  25الصادر يف  00-42أو من خالل األمر  74/04رقم  و القرض

القرض، مازال يضع حدودا فاصلة بني ممارسة الوظائف التقليدية للبنوك التجارية  و وظائف املؤسسات املالية من غري 
جارية، و اليت يسمح هلا مبمارسة و تقدمي اخلدمات االستثمارية، و إن كانت هذه األخرية مازالت جد متواضعة البنوك الت

 األخرى. االستثماريةاملالية، و اخلدمات املالية  االستثماراتو \على غرار نشاط التمويل التأجريي، 
 Banqueجارية صفة البنوك الشاملة "منح للبنوك الت 04-74من جانب آخر جند أن قانون النقد و القرض    

universelle" اللتان تفتحان للبنوك التجارية مزاولة العديد من األعمال  005و  004، و هذا من خالل املادة
املصرفية اليت تدخل يف إطار ممارسات البنك الشامل، إال أن املالحظ على عمل هذه البنوك اقتصارها على ممارسة 

عتمدة بشكل أساسي على قبول الودائع و منح القروض يف مقابل إمهال شبه كلي ملا هو متاح من الصريفة التقليدية امل
 نشاطات مصرفية ميكن ممارستها يف ظل صبغة البنك الشامل.

كما نسجل ابإلضافة إىل ذلك الفصل الواضح بني نشاطات البنوك التجارية و املؤسسات املالية، بسبب ضعف     
 الية االستثمارية الطويلة األجل وهذا يعود ابلدرجة األوىل إىل ضعف سوق األوراق املالية، مما يقيدالتعامل ابألدوات امل

روح اإلبداع و التطوير للنشاط املصريف على املستوى احمللي و حيرم ابلتايل إمكانية االستفادة من ما يتيحه تنويع النشاط 
 و مالية على حد سواء.املصريف و املايل املمارس من طرف مؤسسات مصرفية أ

 متطلبات أتهيل املصارف اجلزائرية ملواكبة الصريفة الشاملة:  .2.9.0
فيما يتعلق بتطبيق الصريفة الشاملة ابملصارف اجلزائرية، جند أن التشريع املصريف اجلزائري مازال يضع حدودا  

على ممارسة املالية، ويبقى عملها مقتصرا فاصلة بني ممارسة الوظائف التقليدية للبنوك التجارية ووظائف املؤسسات 
الصريفة التقليدية بقبول الودائع ومنح القروض، وهو ما يبني أن نشاط البنوك اجلزائرية يتحدد يف نطاق ضيق، وإضافة إىل 

 ذلك يتبني أن واقع اخلدمات املصرفية يف املصارف اجلزائرية تتميز أبهنا: 
 ط التطورات احلاصلة، فنشاط البنوك اخلاصة املعتمدة ال يزال منحصر يف خدمات مصرفية تقليدية ال تستجيب ألبس

عمليات مصرفية حمددة رغم استفادهتا من التدابري اجلديدة املتعلقة بتحرير التجارة اخلارجية، أما البنوك العمومية فهي تسري 
 نظيمية. وفق املناهج التقليدية رغم اإلصالحات املتوالية يف اجملاالت التشريعية و الت

  .ضعف أداء العنصر البشري، ونقص التكوين والتدريب 
  فقدان االحرتافية، وثقل اإلجراءات البريوقراطية والتعقيدات يف املعامالت البنكية، وتبعيتها للسلطات العمومية بشكل

 دائم.
  01تركز البنوك العمومية على جممل األصول البنكية بنسبة%. 
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 ولوجيا البنكية وتطبيق األنظمة والربامج العصرية.عدم التحكم يف استخدام التكن 
من كل العرض السابق، خنلص إىل أن املصارف اجلزائرية رغم حماوالهتا تطوير األنشطة والوظائف التقليدية اليت تقدمها 

على أن تكون  وإدخال الكثري من اخلدمات املستحدثة مما يعد اجتاها حنو الصريفة الشاملة، إال أهنا تبقى بعيدة كل البعد
مصارف شاملة ابملعىن املتعارف عليه عامليا نتيجة وجود بعض النقائص والفجوات واليت يستدعي منها ضرورة األخذ 
جبملة من املتطلبات والتوصيات لتأهيل أداء القطاع املصريف اجلزائري ورفع إمكانياته لالرتقاء إىل مستوى التحدايت اليت 

 ريفة الشاملة، وتتمثل أهم هذه املتطلبات يف النقاط التالية: تواجهها ومواكبة مستجدات الص
 .االرتقاء ابلعنصر البشري الذي يعد من الركائز األساسية لالرتقاء ابألداء املصريف 
 .زايدة رؤوس أموال البنوك التجارية مبا يؤهلها لتحسني قدرهتا التنافسية 
 .االستعداد لتطبيق ثقافة إدارية جديدة أتخذ يف االعتبار التغري املستمر يف أوضاع السوق املصرفية 
  .زايدة اإلنفاق االستثماري يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 قق توسيع الشبكات املصرفية اليت تكون مبثابة حلقة وصل إلكرتونية بني املصارف من جهة وابقي فروعها مبا حي

السرعة يف تدويل املعلومات اخلاصة ابلعمالء، وإجراءات التسوية للمعامالت املالية، ابإلضافة إىل الربط بني الشبكات 
 اإللكرتونية اخلاصة ابملصارف العاملية ويف مقدمتها شبكة االنرتنت.

 كافة العمليات تشجيع وتنشيط سوق األوراق املالية وتكوين صناديق االستثمار، وأتسيس شركات متخصصة يف 
 املالية.
  تنويع اخلدمات املصرفية من خالل تقدمي حزمة متنوعة ومتكاملة من اخلدمات املصرفية جتمع ما بني التنوع والتطور

 وفق مفهوم املصارف الشاملة، ومنها على سبيل املثال:
 .االهتمام ابلقروض االستهالكية املوجهة لتمويل االحتياجات الشخصية والعائلية 
 هتمام بتمويل املشروعات الصغرية واملتوسطة.اال 
 .تقدمي القروض املشرتكة واالستشارة الفنية 
     استقطاب أكرب عدد ضرورة تبين الصريفة اإلسالمية كمدخل لعصرنة اخلدمات املصرفية يف البنوك اجلزائرية هبدف

  .من العمالء
  مبا يسمح هلا من تقوية قاعدة رأمساهلا من جهة،  وتنشيط التوجه حنو التعامل يف سوق األوراق املالية وتفعيل دورها

 هذه األخرية من جهة أخرى. 
 .االستفادة من جتارب بعض الدول يف امليدان املايل والبنكي 
 إصدار القوانني والتشريعات اليت تضمن جناح عملية التحول إىل الصريفة الشاملة . 
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 "تنظيم الشبكة املصرفية مابني البنوكRéseau entre Bancaire "  من خالل توسيعها مبا يضمن سرعة تنفيذ اخلدمات
 املصرفية.

   تشجيع اندماج املصارف الصغرية فيما بينها قصد تكوين كياانت مصرفية كبرية قادرة على تقدمي خدمات متنوعة تليب
 كافة احتياجات األفراد. 

 زائرية وذلك من خالل إنشاء شبكة إلكرتونية تفعيل دور الصريفة االلكرتونية كمدخل لتطوير وعصرنة املصارف اجل
  (. ADSL) مصرفية وطنية، وتوسيع استخدام البطاقات االئتمانية، وشبكة اإلنرتنت مع توسيع إدخال نظام البث السريع 

 .تبين فلسفة عمل البنوك اإلسالمية1
 الزمن، من كبريا شوطا ضي،املا القرن من السابع العقد يف ظهورها بدء منذ اإلسالمية، البنوك قطعت لقد 

 كما .داخلها تعمل اليت اإلسالمية للبلدان املتميزة واالجتماعية االقتصادية اإلجنازات من الكثري حتقيق خالله استطاعت
 من يقرب كاد أن بعد الناس، بني اإلسالمية الشريعة أحكام على القائم التعامل إىل النور إعادة هللا من بفضل استطاعت

 .التالشي
 شكل يف العاملي أو احمللي املستوى على سواء التحدايت من الكثري حاليا تواجه املباركة املسرية هذه أن إال 

 وغري ضخمة تنافسية قوى القريب املستقبل يف تواجه قد ذلك عن فضال أهنا كما سلبية، ودعاية تشكيك محالت
 انتشار إثر على اإلسالمية البلدان إىل تباعا ولوجها ينتظر يتال األجنبية املصرفية للوحدات املرتقب التدفق نتيجة متكافئة

 .االقتصادي والتحرر العوملة سياسات تطبيق
 الرتقب على وحتثها احلايل، الوقت يف البنوك تلك على كبرية ضغوطا تشكل جمموعها يف األمور هذه أن والشك 
 واألهداف، املعامل واضحة األجل، طويلة إسرتاتيجية خطط وتصميم واإلنتاجية اإلدارية هتاسياسا مراجعة وضرورة واحلذر،
 املصرفية اخلدمات مستوى حتسني خالل من املوارد هذه استخدام يف الكفاءة وزايدة املالية، مواردها تنمية من متكنها

 التسويقية ساتالسيا ورسم احلديثة، التكنولوجية األساليب بكافة اخلدمات هذه ودعم لعمالئها توفرها اليت واالجتماعية
 احملاسبية الرقابة من املالئم املستوى توفري عن فضال هذا .البشرية املوارد كفاءة وزايدة املصروفات، ضغط مع هلا، املناسبة

 .اهب  تقوم اليت العمليات كافة على والشرعية
 : اإلسالمية البنوك. مفهوم 6.1

 واملقتضيات املبادئ ظل يف واستثمارها األموال تداول تيسري إىل دفهت اقتصادية منظمات اإلسالمية البنوك تعد 
 حنو اجلهود وتوجيه عطاًء، أو أخذا ابلفائدة التعامل استبعاد املالية واملؤسسات البنوك من غريها عن ومييزها .اإلسالمية

 من اإلسالمية البنوك وتعد .االجتماعي التكافل بتحقيق التزامها جانب إىل ، معجملتا خدمة
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 ويتكون  .احلالل دائرة يف تدور دامت ما االتاجمل كافة يف تخدما تقدمي علي تعمل األغراض، إذ متعددة البنوك
 جانب أما ابالستثمار، التفويض مع والودائع اجلارية الودائع جانب إىل املال رأس من البنوك هذه ميزانية يف املوارد جانب

 واملراحبة واملشاركة املضاربة جوانب يف ابالستثمار مويلالت بينها من اجملاالت من العديد فيشمل االستخدام
 .1دفوائ بال تقدم حسنة فهي قروض من هناك كان وإن ،واملتاجرة
 مبحافظة مصر يف 1963 عام حملية ادخار بنوك صورة يف األويل هتانشأ عند اإلسالمية البنوك ظهرت ولقد 
 وذلك األملانية، الشعبية التوفري بنوك من هتافكر  واستوحت ، لفائدةاب التعامل نبذ علي وتقوم ، غمر ميت مبركز الدقهلية
 رمحة) النجار أمحد الدكتور تبناه الذي النموذج ذلك واستمر ، واملتوسط املنخفض الدخل ذوى القطاع وفورات لتوظيف

 ال كبنك 1971 عام االجتماعي انصر بنك ظهور عن التجربة تلك ومتخضت ، الثالث السنوات قرابة مبصر (هللا
 .ديب بنك مث ، االجتماعي الدور عبء ويتحمل عطاءً  أو أخذا الفائدة بنظام يعمل
 تعريف البنوك اإلسالميةنشأة و .2.2

 ، ومقوماته كيانه منها ويستمد اإلسالمية العقيدة علي اإلسالمي املصريف النظام يبين .نشأة البنوك اإلسالمية:0.2.2
 بغية الشامل التشريع من جزءا ميثل الذي اإلسالمي االقتصاد منهج علي واألخالقية يةالتشريع أسسه وضع يف يعتمد فهو

 هذا علي يقدم وهو ، اإلسالمي املصريف النظام يتجه أن جيب.2جملتمعا ومصلحة  الفردية املصلحة بني التوازن حتقيق
 أطراف مجيع يعي أن وجيب بل ، فحسب اديةامل األرقام بلغة ليس أرابحه دراسة إىل ، ابلراب يزخر عامل يف الضخم العمل

 البنوك وعلي ، القصري األجل يف األرابح ببعض والتضحية التجربة أعباء والعمالء والعاملني املسامهني خاصة النظام هذا
 ليع والعمل ، املسلمني عن احلرج لرفع واملالية املصرفية املعامالت لكافة اإلسالمي البديل لبحث االجتهاد اإلسالمية

 .الفساد من النشاط هذا لتطهري معها واملتعاملني العاملني لدى السوي والسلوك احلسن واخللق العقائدية القيم تثبيت
 وذلك ، مبصر الستينيات بداية مع عملي واقع إىل وحتويلها ، اإلسالمية البنوك فكرة لتنفيذ حماولة أول بدأت 

 يف مماثلة حماوالت وأعقبها ، ابلفائدة التعامل نبذ علي بناء أسست ليتا احمللية االدخار بنوك يف متمثلة م 1963 عام
 عام ابلسعودية للتنمية اإلسالمي البنك مث ( 1971 ) االجتماعي انصر بنك) مصر يف اثنية مث ابكستان

 فيصل وبنك الكوييت التمويل ( وبيت ، السعودي فيصل فبنك ، 1975 عام اإلسالمي ديب بنك مث ( 1974
 هذه إنشاء تواىل مث ...م 1978 عام واالستثمار للتمويل األردين اإلسالمي والبنك ، 1977 عام املصري مياإلسال
 الفروع وكذلك، النشأة حديثة اإلسالمية املصارف من الكثري خبالف هذا .ذلك بعد والغربية اإلسالمية الدول يف البنوك

                                                           

 99، ص 2991البنك اإلسالمي للتنمية، الطبعة األوىل،   إلدارة اإلسرتاتيجية يف البنوك اإلسالمية،املغرىب، ا الفتاح عبد احلميد عبد1 
  84ص ،   1980(، اإلسالمية للبنوك الدويل االحتاد : قاهرةالاإلسالمي،  البنوك ىف التنظيم ، الثالث اجلزء ، اإلسالمية للبنوك العلمية املوسوعة2 
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 املصارف إىل االنتقال من عمالئها علي واحلفاظ تسويقية رحيةش كسب يف ترغب واليت اإلسالمية غري للمصارف التابعة
 .اجلديدة اإلسالمية
 العوامل من عدد إىل يرجع ،اإلسالمية املالية واملؤسسات املصارف عامل يف كبريًا تقدما هناك أن القول وميكن 

 : أمهها
 ؛واإلسالمي العريب املستوي يعل وتفهمها اإلسالمية املالية واملؤسسات املصارف وإنشاء تكوين فكرة نضوج 
 ؛املسيطرين احلكام استعمار من التخلص بعد التفكري وجرأة الكلمة حرية 
 ؛اإلسالمي اجملتمع يف ومكانتهم قدرهم هلم رجال األمر هذا تبىن 
 ؛املصارف عامل يف جديد كل مقدمة اجملال هذا يف واألحباث املراجع تعدد 
 اإلسالمية نوكالب من كثري لتجارب العملية النجاحات. 

  . تعريف البنوك االسالمية:2.2.2
 لتعظيم فقط تسعى ال واجتماعيةهنا مؤسسات مالية أب املصارف من غريها اإلسالمية عن املصارف تتميز 

 مبفرده املال ألن احلالل لكسبا ومصدر  املال لرأس اأساسي شريكاً  العمل وجعل االستثمار لتشجيع تسعى وإمنا أرابحها

 .ابلعمل يقرتن مل ما عائد أي حيقق ال

 املبادئ ظل يف واستثمارها األموال تداول تيسري إىل دفهت اقتصادية منظمات اإلسالمية البنوك تعدكما  
 وتوجيه عطاًء، أو أخذا ابلفائدة التعامل استبعاد املالية واملؤسسات البنوك من غريها عن ومييزها .اإلسالمية واملقتضيات

 متعددة البنوك من اإلسالمية البنوك وتعد .االجتماعي التكافل بتحقيق التزامها جانب إىل ،معتجملا خدمة حنو اجلهود
   .احلالل دائرة يف تدور دامت ما االتاجمل كافة يف تخدما تقدمي علي تعمل األغراض، إذ

ملرتبطة ابلقيم الروحية، تعرف املوسوعة العلمية والعملية للبنك اإلسالمي أبنه أداة حتقيق وتعميق لألدوات اوعليه 
 1ومركز لإلشعاع ومدرسة للرتبية وسبيل عملي إىل حياة كرمية ألفراد األمة اإلسالمية وسند القتصادايت الدول اإلسالمية

ويف اتفاقية إنشاء االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية يعرف البنك اإلسالمي أبنه املؤسسة املالية اليت ينص قانون إنشائها 
 .2ءاألساسي صراحة على االلتزام مببادئ الشريعة اإلسالمية وعلى عدم التعامل ابلفائدة أخذاً وعطا ونظامها

وتنص اتفاقية إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية على أن هدف البنك اإلسالمي هو دعم التنمية االقتصادية والتقدم 
 .3فردة وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالميةاالقتصادي لشعوب الدول األعضاء واجملتمعات اإلسالمية جمتمعة ومن

                                                           

  84ص ، 0891 ، اإلسالمية للبنوك الدويل االحتاد : اإلسالمي، القاهرة البنوك ىف التنظيم ، الثالث اجلزء ، اإلسالمية للبنوك العلمية ملوسوعة1 
 .04(، املادة 4612اتفاقية إنشاء االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، )القاهرة: االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، 2 
 .04مية، املادة اتفاقية إنشاء البنك اإلسالمي للتن3 
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ويف موضع آخر من االتفاقية يعرف البنك اإلسالمي أبنه مؤسسة مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها يف نطاق 
 .1وحيقق عدالة التوزيع، ووضع املال يف املسار اإلسالمي تمع اإلسالمياجملالشريعة مبا خيدم 

على العقيدة اإلسالمية ويستمد منها كل كيانه ومستوايته فهذه العقيدة والبنك اإلسالمي هو البنك الذي يبىن 
متثل البناء الفكري الذي يسري عليه هذا البنك وعلى ذلك فاملتوقع أن يكون للبنك أيديولوجية ختتلف متام االختالف عن 

 أيديولوجية غريه من البنوك.
 وتتمثل أيديولوجية البنك اإلسالمي يف:

 ادي اإلسالمي هو النظام الذي يسري عليه، ويؤمن به.النظام االقتص نإ 
 البنك اإلسالمي جزء من تنظيم إسالمي عام. نإ 
 .بنك يلتزم بتعاليم اإلسالم وجتسيد املبادئ اإلسالمية 
 .أن صفته العقيدية صفة مشولية ابلضرورة 
 2ويف التزامه مبوقف اإلسالم من الراب. 

لية تستهدف التنمية وتعمل يف إطار الشريعة اإلسالمية، وتلتزم بكل وتعرف البنوك اإلسالمية أبهنا أجهزة ما
القيم األخالقية اليت جاءت هبا الشرائع السماوية، وتسعى إىل تصحيح وظيفة رأس املال يف اجملتمع، وهي أجهزة مالية 

 املعلومات، وتنموية من تنموية اجتماعية، مالية من حيث أهنا تقوم مبا تقوم به البنوك اإلسالمية من وظائف يف تسيري
حيث أهنا تضع نفسها يف خدمة اجملتمع وتستهدف حتقيق التنمية منه، وتقوم بتوظيف أمواهلا أبرشد السبل مبا حيقق النفع 
للمجتمع أواًل وقبل كل شيء، واجتماعية من حيث أهنا تقصد يف عملها وممارستها إىل تدريب األفراد على ترشيد 

 عن ضالً االدخار ومعاونتهم يف تنمية أمواهلم مبا يعود عليهم وعلى اجملتمع ابلنفع واملصلحة، هذا ف اإلنفاق، وتدريبهم على
 .3إسهام يف حتقيق التكافل بني أفراد اجملتمع ابلدعوة إىل أداء الزكاة ومجعها وإنفاقها يف مصارفها الشرعية

ي من بقااي التبعية واخلضوع لالقتصاد وتعرف البنوك اإلسالمية أبهنا مؤسسات مالية متثل التحرر احلقيق
االستعماري الرأمسايل الغريب الذي فرض على بالد املسلمني نظام البنوك الربوية وتركها من بعده حتمل فكرته وتنفذ 

يف خطته، والبنوك اإلسالمية متثل يف الوقت نفسه جتسيداً حيًا ليقظة األمة اإلسالمية. وتثبت أن هلا وجوداً إسالميًا حقًا 
 .4وهو ميدان االقتصاد …ذلك امليدان الذي هزمت فيه يوماً أمام احلضارة الوافدة
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والبنك اإلسالمي هو منشأة مالية تعمل يف إطار إسالمي، وتستهدف حتقيق الربح إبدارة املال حااًل بعد حال، 
 .1وفعالً بعد فعل إدارة اقتصادية سليمة

اء ميتزج فيه فكر استثماري اقتصادي سليم، ومال يبحث عن ربح ويعرف أيضًا البنك اإلسالمي أبنه كيان ووع
حالل، لتخرج منه قنوات جتسد األسس اجلوهرية لالقتصاد اإلسالمي، وتنقل مبادئه من النظرية إىل التطبيق، ومن التصور 

جيدون يف  منمع رج أصحابه من التعامل به خإىل الواقع امللموس فهو جيذب رأس املال الذي ميكن أن يكون عاطاًل لت
 .2صدورهم حرجاً من التعامل معها

ويعرف البنك اإلسالمي أبنه مؤسسة مالية تلتزم بتطبيق شريعة هللا تعاىل يف اجملال االقتصادي واملعامالت وحترير 
 .3اجملتمعات اإلسالمية من احملظورات الشرعية

 إلسالمية يف:ويف رسالة دكتوراه غري منشورة تلخص أبرز معامل تعريفات البنوك ا
إن البنك اإلسالمي يقوم أساسًا بتطبيق نظام مصريف جديد خيتلف عن غريه من النظم املصرفية القائمة يف أنه يلتزم 

 اليت وردت يف الشريعة اإلسالمية يف جمال املال واملعامالت. ابألحكام
يد املبادئ اإلسالمية يف الواقع العملي إن البنك اإلسالمي يضع يف اعتباره وهو يقوم هبذه الوظيفة أنه يعمل على جتس

 حلياة األفراد.
إن البنك اإلسالمي يعمل على إقامة جمتمع إسالمي عملي، وبذلك فإن تعميق الروح الدينية لدى األفراد يعترب 

 جزءاً من وظيفته.
ت جغرافية إن البنك اإلسالمي يباشر وظيفته على مستوى اجملتمع الذي يعمل فيه، وقد يبدأ العمل يف وحدا

 حمدودة ولكن يتعامل مع كل أفراد هذه الوحدات ويسعى يف نفس الوقت إىل االمتداد إىل وحدات جغرافية أكثر اتساعاً.
إن البنوك اإلسالمية ليست أجهزة بديلة عن البنوك واملؤسسات املالية األخرى، وإمنا هي أجهزة متارس عملها 

أهنا تلتزم ابلشريعة فإهنا ال تتقيد أبحكام ولوائح هذه البنوك إن هي  مستقلة عن األجهزة املصرفية األخرى، وحيث
 .4تعارضت مع األسس اليت قامت عليه

                                                           

 .44(، ص 4611)جدة: دار الشروق،  ،"البنوك اإلسالمية"شوقي إمساعيل شحاتة 1 
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التعريفات اليت وردت على البنوك اإلسالمية أن أغلبها فضفاضة غري دقيقة يغلب فيها اجلانب الديين عن اجلانب 
أن كثري ممن تصدوا للتعريف ليسوا مصرفني ممارسني أو  االقتصادي، وهي مشبعة بشحنات انفعالية، وقد يرجع ذلك إىل

 إىل غياب التنظري الكايف ووضوح الرؤية حيث ميكن القول أن املمارسة سبقت النظرية.
 ونالحظ أيضاً أن هناك ثالث مسات مشرتكة يف تعريفات البنوك اإلسالمية وهي:

 .وجود العنصر الديين 
 .أهنا مؤسسات مالية 
 ية االقتصادية واالجتماعية.املسامهة يف التنم 

فالنظام املصريف والنقدي بوجه عام ميثل نظام اقتصادي، وحتاول البنوك جتسيد هذا النظام والوصول إىل أهدافه، 
فالبنوك اإلسالمية يف حد ذاهتا ال تضع نظرية وإمنا هي معربة عن مضمون ونظرية أكثر مشواًل وابلتايل فإنه استكمااًل 

 يف الفكر االقتصادي اإلسالمي.   سالمي فإنه البد وأن يبدأ من خالل التعرف على جممل سياسة املاللتعريف البنك اإل
 .1والشكل التوضيحي التايل يبني الوظيفة احلقيقية للمال يف اإلسالم

 . خصائص البنوك اإلسالمية3.2
 :2التالية العناصر يفاستخالص خصائص البنوك اإلسالمية واليت نوجزها  ميكننا السابقة التعريف ومن 

 إيداًعا ، وعطاء أخذا املال يف حقل تعمل منظمة فهو وبذلك ومصرفية مالية منظمة ميثل اإلسالمي البنك نإ 
وهي  املصارف جمال يف واملعروفة املتعددة املصرفية اخلدمات كافة أبداء جبانب التزامها هذا ، واستثمارا متويال ، وتوظيفا
 اجملتمع؛ ومنظمات ألفراد التجارية األعمال بتيسري مرتبطة
 يعمل وإمنا فقط املعامالت يف القواعد املادية حتكمه ال مث ومن ، واجتماعية اقتصادية منظمة اإلسالمي البنك أن 

 جناحها نهتوير  اجتماعي إطار يف تعمل اقتصادية منظمة فهو ، والنفسية االجتماعية واملعنوية القواعد ترسيخ علي أيًضا
 ؛أيًضا اجلانب ذاهب مامهااهت مبدى
 األجلوطويل  قصري بني ما املتعدد األنواع اإليداع نظام خالل األفراد من املوارد جذب إىل اإلسالمية البنوك تسعي، 

 يف هلا املتاحة األموال ابستخدام البنوك هذه دور ويكتمل .واالدخاري واالستثماري ،والثابت اجلاري بني ما كذلك
 ؛اخل...واملشاركة واملراحبة ابملضاربة التمويل أو السيولة يف سواء ملعروفةا االستخدام جماالت

                                                           

دويل للبنوك اإلسالمية، ص اليت يتم على أساسها اختاذ قرارات التمويل يف البنك اإلسالمي، حبث غري منشور مقدم إىل املعهد ال املعايري»انصر الغريب حممود 1 
15. 
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 رؤوس ألصحاب الربح حىت يتحقق املختلفة استثماراهتا علي املناسب العائد حتقيق علي اإلسالمية البنوك تعمل 
 مالكها لدى الطيبة والصورة تمراملس النمو حتقيق من البنوك هذه ميكن البنوك مبا تلك لدى واملستثمرين واملودعني األموال

 ؛لديها واملودعني
 عاتقه علي يضع مما ، اإلسالمي إدارة البنك واهتمام ذهن تشغل اليت القضااي بني من االجتماعي التكافل قضية تعد 

 روضوالق الزكاة جبوانب تمهت اليت املتعددة التكافلية للخدمات حمفظة مثل تكوين االجتماعي التكافل جبانب االهتمام
 ؛األخرى االجتماعية واخلدمات احلسنة
 جيب وال اإلسالمية الشريعة ومقتضيات وتوجيهات مببادئ وممارستها أنشطتها مجيع يف ابلعمل اإلسالمية البنوك تلتزم 
 ،البنوك من سواها دون هتاملعامال الرئيسي املميز أهنا إذ عنها حتيد أن
 لألفراد واالجتماعية االقتصادية يف النواحي إجيابية شاملة تنمية هتاجمتمعا ةتنمي يف املسامهة إىل اإلسالمية البنوك هتدف 

 للنقود اتجرا ليس أنه أساس علي يقوم اإلسالمي البنك منوذج فإن وبذلك .عامة بصفة للمجتمع وابلتايل واملؤسسات
 علي وتعاىل سبحانه هللا من اليتوالطيبات  املوارد وتشغيل اإلنساين اجلهد حتريك أجل من التبادل وسيلة ولكنه يعترب

 :فإنه مث ومن الفائدة؛ علي يعتمد وال املشاركة علي ويعتمد األفراد،
 ؛املشاركة أشكال من غريها أو الشرعية املضاربة إطار يف مشاركة الغري من النقود على حيصل 
 هناك يكون لن ددة، وهكذااإلسالمي املتع واالستثمار التمويل صيغ إطار يف) مشاركة للغري النقود هذه يقدم 

 والتأليف االقتصادي النشاط نواحي لتحريك كأداةواالنتفاع هبا   بعد استخدامها وإمنا الزمن مرور للنقود مبجرد مثن
  .األخرى الطيبات وتقليب املختلفة اإلنتاج بني عوامل

مجموعة من األسس  تقوم البنوك اإلسالمية على :البنوك اإلسالمية عمل األسس اليت تقوم عليها .4.1

 :يلي و المقومات تميزها عن البنوك التقليدية، و هذه األسس يمكن تلخيصها كما

 مجيع يف اإلسالمية الشريعة أبحكام اإلسالمي البنك يلتزم أن جيب: التعامل أساس هو اإلسالمي املنهج.6.4.1
 مما .وقواعدها اإلسالمية الشريعة أحكام عم يتالءم حبيث البنوك عمليات تكييف يعين وهذا ، يؤديها اليت العمليات

 توظيف أو وتشغيلها األفراد ومدخرات أموال حبفظ اختص سواء البنوك معامالت جلميع الشرعية الصيغ حبث يتطلب
 .1للغري الضرر تسبب واليت احملرمة األنشطة عن واالمتناع،توظيفها من احملقق العائد

 سائلم من عليها يعرض فيما الشرعي احلكم إبيضاح تقوم اليت الشرعية ةالرقاب يئةهب اإلسالمية البنوك تستعني 
 يعينها وال للبنك العمومية اجلمعية من وجودها الشرعية الرقابة هيئة وتستمد ، البنوك تلك بتعامل خاصة ومصرفية مالية

 تصنف أن الشرعية الرقابة هيئة يعل جيب وال .اباهتواج أداء يف وحريتها استقالها لضمان العام املدير أو اإلدارة جملس
                                                           

 080، ص  1979، العريب الفكر دار : القاهرة ، اإلسالم ظل ىف املشروعات متويل ، مكي الوهاب عبد سعد على 1  
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 املنافية واخلدمات األنشطة لتلك الشرعية البدائل تقدم أن عليها بل فقط شرعية وغري شرعية إىل واخلدمات األنشطة
 تثري ووسائل صيغا العملي امليدان يف فتضع األمور تستبق أن عليها وكذلك شرع،لل

 معرفة من حتمله مبا إزالته إىل والسعي املنكر عن والنهي ابملعروف ابألمر قيامها عن فضال ، اإلسالمي البنك نشاط
 .وخربة

 وتقدمي اإلسالمية البنوك تصحيح مسار يف يسهم اإلسالمي ابلبنك الشرعية الرقابة هيئة وجود فإن وهكذا 
 .اإلسالمية الشريعة يوافق مقتضيات مبا واالجتماعية املصرفية واخلدمات األنشطة
 ،أساسها علي التعامل وأداة وسيلة النقود تعد : التنمية لتحقيق ضرورة والعمل للتعامل يلةوس .النقود2.1.2

 علي توفري تساعد اليت املتعددة والتجارية واملصرفية املالية اخلدمات وإصدار تصميم اإلسالمي علي البنك يعمل مث ومن
 هذا يتم أن علي ، واالجتماعية روعات االقتصاديةاملش وإقامة أعماهلم تيسري فبهد األعمال وأصحاب لألفراد األموال
 .واملعطي لآلخذ اإلسالمية ابلنسبة الشريعة ألحكام طبًقا التمويل

 مستقل ككيان ال مصاحله كوسيلة لتحقيق لمجتمعا يف املال رأس وظيفة تصحيح علي اإلسالمية البنوك تعمل 
 مزاوجته عند للكسب كمصدر العمل علي االعتماد معه مما يصحب متطلباته، توفري وعن لمجتمعا عن معزل يف ينمو

 علي ابالعتماد وذلك والغرم الغنم يف املشاركة مبدأ بتقرير إال ابلطبع هذا ولن يتحقق املال، رأس مع
 :أن أساس علي اإلسالمي التمويلي للبنك النموذج يقوم وهلذا،  .صورها مبختلف اإلسالمية واملضارابت املشاركات

 ؛لمجتمعا يف واملادية البشرية الطاقات وتعبئة لتوجيه وسيلة يعتربها ولكن النقود يف يتاجر ال المياإلس البنك 
 البشرية؛ اإلنتاج عناصر مع مزجت إذا الربح من نصيبها علي النقود حتصل  

 قبول عند بتةالثا الفائدة نظام علي لالعتماد شرعي كبديل والعمل النقود عنصري ملزج املناسبة الصيغة هي املشاركة 
 .تشغيلها وند األموال

 املصدر أنه إذ ، اإلسالمي البنك نشاط حمور االستثمار يعد : اإلسالمي البنك نشاط حمور االستثمار 3..1. 2
 يعد واالستثمار اإلسالمي ، للمجتمع اإلمنائي اجلهد يف مسامهته اليت تعكس األداة أنه كما ، لتوليد إيراداته الرئيسي
 البنك يبثها مالية وحدة فكل .مالية أصول جمرد حقيقية وليس وموجودات أصول التعامل حمل ألن يقًياحق استثمارا

 وثيقا ارتباطا يرتبط فاالستثمار اإلسالمي حقيقة، مضافة قيمة حمققة تتحرك وخدمات سلع يقابلها يف اجملتمع ،اإلسالمي
مضارابت  أو متناقصة أو دائمة مسامهة من ستثماراال صيغ مجيع يف هذا يتضح .األصل املمول أو النشاط بطبيعة

 واملبادئ الضوابط حتكمه االستثمار اإلسالمي فإن وابلطبع .ابملراحبة متويل أو الغري مع ابالشرتاك أو متاجرة أو ومشاركات
 .ضرار وال ضرر وال ، ابلغرم الغنم ، واحلرام اإلسالمية احلالل القواعد إطار يف تدور اليت اإلسالمية
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مبختلف  اجملتمع أفراد بني االجتماعي التكافل بتحقيق اإلسالمية البنوك تهتم: االجتماعي التكافل حتقيق .1.1.2
 شرعا املفروضة الزكاة يف أمهها واليت يتمثل املتعددة املوارد طريق عن متول اليت الزكاة صناديق خالل من وخاصة السبل
من  إخراجها يف البنك يفوضون الذين االستثمار حساابت حابأص كذلك زكاة ، وأرابحه البنك مال رأس علي

 .األفراد واملنظمات من يتلقاها اليت واهلبات والتربعات الصدقات جبانب هذا عنهم نيابة تهمأرصد
 واألفراد اجلهات ملختلف عينية نقدية أو صورة يف الشرعية مصارفها إىل املوارد هذه اإلسالمية البنوك توجه 

البنوك اإلسالمية  إدارة اهتمام عن فضال .اخل ...اخلريية واجلمعيات والطالب واملساجد واملساكني الفقراءك املستحقني
 .الربح إىلتهدف  ال اليت االجتماعية يف املشروعات واملسامهة ،والنقدية العينية ،واالجتماعية اإلنتاجية احلسنة ابلقروض
 أفراد بني االجتماعي التكافل علي حتقيق تساعد أبدائها اإلسالمي البك ينفرد اليت االجتماعية األنشطة هذه إن 

 .به احمليطة االجتماعية البنية ا اجملتمع وتدعيم
 : اإلسالمي البنك يؤديها اليت .األعمال5.1

 واليت نوجزها يف ما يلي: ،واالقتصادية والتجارية املالية واألنشطة العمليات من العديد اإلسالمي البنك ميارس 
 : التايل النحو األفراد علي ومدخرات ودائع جبانب امللكية حقوق وتشمل : األموال علي احلصول.1.5.2

 أرابح من حيتجزه وما احتياطيات من جينبه وما البنك مال رأس يف وتتمثل : امللكية حقوق. 
 من وتتكون : اإلسالمية الشريعة أحكام مع تتفق اليت الودائع أنظمة : 
 ؛)اجلارية احلساابت ( الطلب حتت الودائع 

 العادية؛ االدخارية الودائع  

 العامة؛ االستثمارية الودائع 

 اخلاصة االستثمارية الودائع.  

 املختلفة تهاإجراء توظيفا من البنوك اإلسالمية تتمكن حىت اجلارية الودائع عن االستثمارية الودائع نسبة تزيد أن وجيب
 .والتمويل االستثمار يف املتميزة لطبيعتها نظرا

 يف اإلسالمية البنوك يف وتشغيلها األموال استخدامات جماالت أهم تتمثل:وتشغيلها األموال .استخدامات2.1.2
 : يلي ما
 الودائع أصحاب قبل من الودائع علي السحب طلبات ملقابلة الالزمة السيولة ملتطلبات النقدي االحتياطي تكوين 

 ؛اجلارية

 منها: بعضا أو التالية املتعددة الصور احديأتخذ  قد يتال األموال توظيف 

  ؛املباشر االستثمار  
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 ابلتمليك؛ املنتهية املشاركة 

 األجل. قصرية املشاركة 

 ابملراحبة؛ البيع 

 املضاربة؛ 

 التأجريي؛ البيع 

 اخل... 

القواعد  إطار يف واملالية املصرفية اخلدمات أبداء القيام ميكن: املتعددة واملالية املصرفية اخلدمات .أداء3.1.2
 احملرمة. األنشطة أو الراب شبهة يعرتيها ال واليت ألنشطته اإلسالمي البنك حتكم أداء اليت األساسية

 وذلك لمجتمعا أفراد بني االجتماعي التكافل حتقيق علي اإلسالمي البنك يعمل:االجتماعية ابألنشطة .القيام1.1.2
 اهلادفة غري يف املشروعات احلسنة واملشاركة االجتماعية والقروض ابلزكاة يتعلق فيما االجتماعية األنشطة أدائه من خالل

 للربح.
الطبيعة الديناميكية وجدوى وجود  أملتهاللبنك اإلسالمي أهداف يسعى لتحقيقها أهداف البنوك اإلسالمية:  .6.1

ت االقتصادية وفيما يسهم بفعالية يف ألهداف الشريعة يف جمال املال واملعامال اللقيم اإلسالمية وتطبيق ااملشروع جتسيد
، وبني واقع املمارسات الفعلية اليت اإلسالميةالقضاء على االزدواجية اليت قد جيدها اإلنسان املسلم بني تعاليم العقيدة 

 تتم يف اجملتمع إعالء لدين هللا وتطبيقاً لشريعته، وميكن لنا أن نعرض ألهم هذه األهداف فيما يلي:
تساهم البنوك اإلسالمية بفعالية يف حتقيق تنمية اقتصادية اجتماعية إنسانية :التنموي للبنك اإلسالمياهلدف  .6.6.1

يف إطار املعايري الشرعية تنمية عادلة متوازنة ترتكز على توفري االحتياجات األساسية للمجتمعات، وحتقيق النمو املتوازن 
ام ابملناطق والقطاعات األقل منوًا ليتحقق لتلك اجملتمعات أمنها والعادل لكافة املناطق وابلشكل الذي يسمح ابالهتم

االقتصادي وخروجها من سجن التبعية االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية، فالنظام املصريف قادر على حل 
إلطالق الطاقات الكامنة مشكالت التنمية االقتصادية مبا ينسجم مع عقيدة األمة وتطلعاهتا احلضارية ويشكل حافزاً قوايً 

يف الدول اإلسالمية، وتفجري روح االبتكار واإلبداع، من خالل منط تنموي متميز حيقق التقدم والعدالة واالستقرار وهي 
 عملية أتخذ عدة أبعاد من بينها ما يلي:

  انعتاقاجلماعي، ومبا حيقق املناسب جلذب رأس املال اإلسالمي  إجياد املناختسعى البنوك اإلسالمية يف هذا اجملال إىل 
مواردها وتدمر اقتصادها، وزايدة االعتماد اجلماعي على الذات  تستنزفالدول اإلسالمية من أسر التبعية اخلارجية اليت 

بني الدول اإلسالمية ومن مث تقوية عالقات الرتابط والتكامل االقتصادي ابلشكل الذي يعود ابخلري على األمة اإلسالمية 
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ا تضع حدًا ملشكلة نقص حجم املدخرات وصغر حجم الرتاكم الرأمسايل ابلدول اإلسالمية ويف الوقت ذاته وهي يف هذ
 توفر املوارد الالزمة لتحقيق االنطالقة التنموية الذاتية حنو الرفاهية االقتصادية لألمة اإلسالمية.

 ة الشاملة والعادة أبسسها اإلسالمية على إعادة تعمل البنوك اإلسالمية يف إطار سعيها الدائم ومسريهتا الدؤوبة للتنمي
توطني األرصدة اإلسالمية داخل الوطن اإلسالمي وحتقيق االكتفاء الذايت له من السلع واخلدمات األساسية 

 اليت يتم إنتاجها داخل البلدان اإلسالمية. واإلسرتاتيجية
 بيئية والصناعات الصغرية، والتعاونيات ابعتبارها مجيعاً هتتم البنوك اإلسالمية بتنمية احلرفيني والصناعات احلرفية وال

األساس الفعال لتطوير النية االقتصادية والصناعية يف الدول اإلسالمية واإلفادة من جتارب الدول اإلسالمية وغري 
 اإلسالمية اليت متت يف هذا اجملال وتوسيع قاعدة امللكية واملشاركة يف اجملتمع.

 ال ملوارد البنك اإلسالمي يعمل البنك اإلسالمي على توسيع قاعدة العاملني يف اجملتمع من خالل التوظيف الفع
والقضاء على البطالة بني أفراده، ومن مث زايدة الناتج اإلمجايل للدولة اإلسالمية ويف الوقت ذاته يتمكن من وضع رأس 

يس هدفًا وحيدًا يسعى األفراد إليه ليزدادوا ثراء املال يف موضعه الصحيح ليصبح أداة ووسيلة خلدمة األمة اإلسالمية، ول
 ونفوذاً وقدرة على السيطرة واالستغالل لآلخرين.

  يعمل البنك اإلسالمي على أتسيس وترويج املشروعات االستثمارية سواء كان ذلك مبعرفة ما أراد ابلكامل أو عن
هود هلم حبسن السمعة واإلخالص يف العمل والقدرة على طريق االشرتاك مع الغري من أصحاب اخلربة واملعرفة والدراية املش

إدارة شؤونه، وال يقتصر جمال إنشاء املشروعات على نشاط اقتصادي معني بذاته، بل ميتد ليشمل كافة األنشطة 
اتساع  إخل، وهو هبذا يعمل على …االقتصادية املشروعة سواء يف الصناعة، أو الزراعة، أو التجارة والتوزيع أو يف التعدين

قاعدة االستثمار يف اجملتمع وتنمية أصوله اإلنتاجية، وتوسيع طاقته االستيعابية واإلسراع مبعدل منوه وحتقيق تنمية متسارعة 
 يف الرتاكم الرأمسايل الذي يكفل للمجتمع االستقالل واألمن االقتصادي.

يف البنوك اإلسالمية تظهر بوضوح  ويكفي للتدليل على ذلك أن نظرة علمية متعمقة ألدوات التوظيف ووسائله
بل أنه يسعى إىل جانب  الربح كهدف وحيد على أن نظام املشاركة كوسيلة أساسية للتوظيف االئتماين اإلسالمي ال يقوم

هدف الربح إىل حتققي أهداف أخرى مثل فتح جماالت للعمالة العاطلة واالرتفاع إبنتاج وإنتاجية عوامل اإلنتاج الداخلة 
 روع ورفع دخوهلا وعوائدها.يف املش

ومن هنا فإن البنك اإلسالمي هو أداة فعالة للتنمية ابلدرجة األوىل وإن معيار التزامه ابلشريعة اإلسالمية يقاس 
مبدى التصاقه واتصاله ابلعملية التنموية ورسالتها اإلنتاجية الشرعية، فليس اهلدف من البنك هو جمرد جتميع أموال 

دف األساسي هو توظيفها التوظيف الفعال يف املشروعات التنموية اليت تضيف للناتج القومي املسلمني، ولكن اهل
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وللمجتمع سلعًا وخدمات يف حاجة إليها وابلشكل الذي يعود عائده على كل من املودع لألموال وعلى البنك املستثمر 
 وعلى اجملتمع.

بنوك اإلسالمية على تطوير خدماهتا وجتويدها وتنويعها وجيب التنويه إىل أنه من املتعني بل واحملتم أن تعمل ال
ابستمرار ابلشكل الذي يكفل خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية ويوافق مع احتياجات مشروعاهتا، بل واملسامهة يف 

صادي إنشاء وترويج هذه املشروعات ومبا خيدم شعوب األمة اإلسالمية ويقضي على مشاكلها وحيقق استقالهلا االقت
واالجتماعي، ذلك أن حمور عمل البنك اإلسالمي هو دعم التنمية االقتصادية وحتقيق التقدم االقتصادي لشعوب األمة 

 واجملتمعات اإلسالمية.
تعمل البنوك اإلسالمية على نشر وتنمية وتطوير الوعي االدخاري بني :اهلدف االستثماري للبنك اإلسالمي .1.6.1

اإلنفاق للقاعدة العريضة من املواطنني هبدف تعبئة املوارد الفائضة ورؤوس األموال العاطلة  األفراد وترشيد سلوكيات
واستقطاهبا وتوظيفها يف اجملاالت االقتصادية اليت تعظم من عائدها وترفع من إنتاجها وإنتاجيتها وابلشكل الذي يسهم 

اإلسالمية احملددة للتوظيف، وابتكار صيغ جديدة تتوافق  وفقاً للصيغ رهيف بناء قاعدة اقتصادية سليمة لصاحل اجملتمع أبس
 مع الشريعة اإلسالمية وتتناسب مع املتغريات اليت حتدث يف السوق املصرفية وتضمن التوظيف األمثل ملوارد البنك.

اري هذا من انحية ومن انحية أخرى يقوم البنك اإلسالمي ابلرتكيز يف توظيفاته التمويلية على التوظيف االستثم
متوسط وطويل األجل الذي يتيح له أن ينشئ مشروعات بنفسه يف خمتلف جماالت النشاط االقتصادي يف اجملتمع وتقوية 

 هيكل القطاعات االقتصادية فيه.
إن االستثمار ومداومة االستثمار هو جزء من رسالة البنك اإلسالمي وواجب من واجباته يف إطار أنه تكليف 

 ستخالف يف أموال املسلمني املودعة لديه، ويف واجب األمانة اليت محلها عنهم.مفروض عليه من واجب اال
ويتم هذا التوظيف االستثماري يف إطار املسؤولية االجتماعية اليت حيرص عليها البنك اإلسالمي اجتاه اجملتمع، 

لقة للمجاالت اليت حيتاج إليها ومن حيث أنه ال يساهم يف أي جمال قد يرتتب عليه ضررًا أبفراده، وأن يعطي أولوية مط
إخل، ويف إطار  …اجملتمع يف حل مشاكله اليت يعاين منها أفراده، مثل مشاكل البطالة واخنفاض الدخول، والفقر، واملرض 

 ما تقدم تتحد معامل األهداف االستثمارية للبنك اإلسالمي يف النواحي التالية:
 دي هبدف قهر التخلف وحتقيق التقدم لألمة اإلسالمية.حتقيق زايدات متناسبة يف معدل النمو االقتصا 
  حتقيق مستوى توظيفي تشغيلي مرتفع لعوامل اإلنتاج املتوفرة يف اجملتمع والقضاء على البطالة السافرة واملقنعة، والراكد

 وغري املستغل من عناصر اإلنتاج وكذا القضاء على كافة صور سوء االستخدام هلذه العوامل.
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 ة الطرق وشىت الوسائل على إمناء وتنشيط االستثمار يف خمتلف األنشـطة االسـتثمارية االقتصـادية عـن طريـق العمل بكاف
أو املســامهة يف توســيع خطــوط ، االســتثمار املباشــر الصــريح الــذي يقــوم علــى أتســيس الشــركات اجلديــدة مبختلــف أنواعهــا

 وتطوير هذه اخلطوط  اإلنتاج للشركات القائمة والقيام بعمليات املشاركة يف جتديد
 املعرفـــة و  تـــرويج املشـــروعات ســـواء حلســـاب الغـــري أو حلســـاب البنـــك اإلســـالمي ذاتـــه أو ابملشـــاركة مـــع أصـــحاب اخلـــربة

 والدراية والقدرة الفنية ممن حيوزون مسعة حسنة  
  املنــــتج، خــــدمات تــــوفري خــــدمات االستشــــارات االقتصــــادية والفنيــــة واملاليــــة واإلداريــــة املختلفة)خــــدمات نظــــم اإلنتــــاج و

والعميـــل، وخــــدمات التمويــــل،   التســـويق املتعــــددة الـــيت تشــــمل: املنتجــــات، الـــرتويج، التوزيــــع، التســـعري، دراســــات الســــوق
وخـــدمات األفـــراد( وتقـــدمي خـــدمات دراســـة  اجلـــدوى االقتصـــادية جبوانبهـــا املختلفـــة )البيئيـــة، القانونيـــة، التســـويقية، الفنيـــة، 

دية، االجتماعية، دراسات الظل، اختبارات احلساسية(، لرتشيد القرارات االسـتثمارية للمسـتثمرين التجارية، املالية، االقتصا
 وللحفاظ على أمواهلم من الضياع أو االستثمار يف املشروعات غري مرحبة.

   حتســني األداء االقتصــادي للمؤسســات املختلفــة ســواء الــيت يشــرف عليهــا البنــك، أو للمؤسســات األخــرى الــيت ســوف
، واملعيــب الــيت والتــالف الضــائعد نفســها مضــطرة لتحســني أدائهــا وابلتــايل القضــاء علــى كافــة صــور اإلســراف، والفاقــد، جتــ

 تنتشر يف هذه املؤسسات.
  حتقيق مسـتوى مناسـب مـن االسـتقرار السـعري يف أسـعار السـلع واخلـدمات املطروحـة للتـداول يف األسـواق ومبـا يتناسـب

قضـاء علـى أهـم صـور االحتكـار واالسـتغالل الـيت تعمـل علـى هنـب أمـوال الفقـراء عـن طريـق مع مستوى الدخول وابلتـايل ال
سياســـة ســـعرية غـــري عادلـــة، ومـــن هنـــا يكـــون مـــن أحـــد األهـــداف االســـتثماري للبنـــك اإلســـالمي تطبيـــق األســـعار التوازنيـــة 

 العادلة.
 وزيــع الــدخول بــني أصــحاب عوامــل اإلنتــاج حتقيــق العدالــة يف توزيــع النــاتج التشــغيلي لالســتثمار ومبــا يســهم يف عدالــة ت

املشاركة يف العملية اإلنتاجية، حبيث حيصل كل منهم على العائد اجملزي احلقيقي الذي يسـتحقه مـن النـاتج التشـغيلي الـذي 
مت، وابلتايل حيرص كل منهم على تعظيم هذا النـاتج حـىت حيصـل علـى حجـم أكـرب مـن النـاتج املعظـم يف إطـار نصـيبه املتفـق 

 يه من قبل.عل
وجـوده، ومـن مث    ومن هنا فإن اهلدف االستثماري للبنك اإلسالمي هو هدف حقيقي أصيل، بل هو دعامـات  

يـان األساسـي للبنـك ويف الوقـت ذاتـه تصـبح اآلمـال املعقـودة نفإن جتاهل هذا اهلدف وعـدم حتقيـق تلـك الدعامـة يقـوض الب
م ال ســند هلــا يف الواقــع الــذي ترغــب األمــة اإلســالمية يف الوصــول علــى البنــوك اإلســالمية جمــرد طموحــات أو أضــغاث أحــال

 إليه.
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بل يصل البعض إىل القول أن اهلدف االستثماري للبنك هو مبثابة الرئة الوحيدة املتاحة له واليت عن طريقها  
لبنك لتوظيف أمواله وأموال يتنفس، حيث أن إلغاء التعامل ابلفائدة الربوية جيعل االستثمار املباشر الطريق األساسي أمام ا

مودعيه وحتقيق رحبية عادلة ومناسبة تدعم وجوده وتبقى عليه، ومن هنا فإنه ال ميكن إال أن يكون بنكًا استثمارايً تنموايً 
ال ينتظر حىت يطرق املستثمر اببه، بل أنه يذهب إىل فرص االستثمار بنفسه، يدرسها وميحصها، ويستثمر فيها أمواله 

 ه فقط، أو ابملشاركة مع الغري أو يقدمها للغري ويروجها له.سواء بذات
وما قد ينجم عنه من  (4)ويرتبط ابهلدف االستثماري للبنك اإلسالمي هدف أصيل آخر وهو حماربة االحتكار 

ها استغالل حلاجات الناس، ومن مث يعمل البنك اإلسالمي على كسر احتكار القلة، وإشاعة ونشر أدوات اإلنتاج وإاتحت
 مما يضمن توزيع عادلة للثروة وإنتاج وفري يكفي البشر، وحيقق هلم األمن واالستقرار.

تعمل البنوك اإلسالمية عند توظيفها ملواردها إىل املوازنة بني حتقيق الربح :اهلدف االجتماعي للبنك اإلسالمي.3.6.1.
 يتم مراعاهتما يف سياسة البنك التوظيفية مها:االقتصادي وبني حتقيق الرحبية االجتماعية من خالل جانبني أساسيني 

:  التدقيق يف جماالت التوظيف اليت يقوم البنك بتمويلها والتأكد من سالمتها وقدرهتا على سداد التمويل اجلانب األول  
 وحتقيق عائد مناسب ومن مث ضمان عدم ضياع أموال املودعني ابلبنك.

خصبًا لرفع مستوى العمالة ومشاركتها يف املشروعات املمولة ويف الوقت نفسه : أن حيقق التوظيف جمااًل اجلانب الثاين
 يسمح عائده بتقدمي خدمات اجتماعية إىل كل من حيتاجها من أفراد اجملتمع حتقيقاً لرسالة البنك يف التكافل االجتماعي.

لديه يقوم برعاية أبناء  هذه من انحية ومن انحية أخرى فإن البنك اإلسالمي عن طريق صناديق الزكاة اليت 
املسلمني والعجزة واملعوقني منهم وتوفري وهتيئة الظروف املالئمة لرعايتهم وإقامة ورعاية املرافق اإلسالمية العامة ودور 

 العبادة وتوفري سبل التعليم والتدريب للمسلني وتقدمي املنح الدراسية.
بايـة الزكـاة سـواء مـن انتـج نشـاطها أو مـن املـال الـذي ففي الوقت الذي يعمل فيه البنك اإلسالمي علـى تنظـيم ج

ميلكه البنك أو املودع لديه وكذا من الذين يرغبون يف ذلك، فإنه يعمل على إحياء فريضة الزكـاة وروح التكافـل االجتمـاعي 
 بني أفراد األمة ويستخدم البنك اإلسالمي يف هذا اجملال عدة وسائل أمهها ما يلي:

                                                           
ت هللا عليـه وســالمه: "ال حيتكـر إال خـاطئ"و "مــن يقصـد ابالحتكـار لغـة حــبس الشـيء عـن التــداول انتظـاراً الرتفـاع مثنـه، وهــو حمـرم شـرعاً لقــول الرسـول صـلوا (4)

"، قولـه صـلى هللا عليـه دخل يف شيء من أسعار املسلمني ليغليه عليهم كان حقاً على هللا أن يقعـده بعظـم مـن النـار يـوم القيامـة" و"اجلالـب مـرزوق واحملتكـر ملعـون
ه"، وقـد روى عـن عمـر رضـي هللا عنـه أنـه قـال مسعـت النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم يقـول: "مـن وسـلم: "مـن احتكـر طعامـاً أربعـني يومـاً فقـد بـرئ مـن هللا وبـرئ هللا منـ

م، وقيــام احملتكــر حبــبس احتكــر علــى املســلمني طعــامهم، ضــربه هللا ابجلــذام واإلفــالس". وممــا تقــدم فاالحتكــار غــري مشــروع كأســلوب لتنميــة الثــروة وزايدة األرابح حمــر 
اق لرتتفـع أسـعارها مـذموم، وعلـى   حاجـة النـاس وأحلـق هبـم األذى والضـيق وأضـر هبيكـل القـيم األخالقيـة وأضـعف الـذمم، وأفسـد السلع عن البيع لتفقـد يف األسـو 

 النفوس وأدخل بني الناس الكراهية واحلقد، وهو أم ال يقبل هللا وال ترتضيه تعاليم اإلسالم وأخالقياته.
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 عظيم وتطوير ثقة املـواطنني ابلنظـام االقتصـادي اإلسـالمي ابعتبـاره هـو الطريـق الوحيـد لرفاهيـة األمـة العمل على إزكاء وت
وإصــالح حاهلــا وأنــه الســبيل الوحيــد املضــمون خلالصــها مــن املشــاكل واألزمــات الــيت تعــاين منهــا، وأن أحــد أهــم األدوات 

فهومهـــا وأمهيتهـــا وأنواعهـــا وأوجـــه مصـــرفها ابعتبارهـــا أوال املســـتخدمة يف إحيـــاء الفـــرائض اإلســـالمية فريضـــة الزكـــاة وتبيـــان م
 وأخريا حقا معلوما للفقراء يف أموال األغنياء.

  حصـر كافـة املســتحقني للزكـاة واالتصـال هبــم وترتيـب تلقــيهم ألمواهلـا، ويف الوقـت ذاتــه ترتيـب إخـراجهم مــن حالـة الفقــر
ى العمــل الشــريف وتســخريه وتيســريه هلــم أبمــوال الزكــاة ومــن مث طــرد اخلاملــة إىل حالــة االســتغناء الفاعلــة وبــزايدة قــدرهتم علــ

 شبح الفقر من اجملتمع اإلسالمي وإىل األبد.
  املعرفــة، أو للتـــدريب  العمــل علــى إنشــاء دور العلــم الــيت تقــدم خــدماهتا جمــاانً للمســلمني ســواء أكانــت دوراً إلكســاب

ظيفي واملهين هبدف القضاء على اجلهل بـني أفـراد اجملتمـع اإلسـالمي وإىل العلمي أو للتأهيل الفين أو لالرتقاء التعليمي والو 
األبد وتشجيع البحث العلمي واإلنفاق على البعثات العلمية واألحباث اخلاصـة بعلمـاء املسـلمني لتطـوير اجملتمـع اإلسـالمي 

 وبعث هنضته.
  ًألبنــاء األمــة اإلســالمية وابلشــكل الــذي يقضــي إنشــاء املستشــفيات واملعاهــد العلميــة الصــحية الــيت تقــدم خــدماهتا جمــاان

متاماً على مشاكل األمراض املتوطنة والشعبية اليت تعاين منها األمة اإلسـالمية خاصـة للفقـراء الـذين ال جيـدون املـال للعـالج 
 ويف الوقت ذاته زايدة قدرة األمة على ختليق العالج املناسب هلذه األمراض.

 اإلســالمي وفــتح جمــاالت اخلــري أمــام أفــراد األمــة اإلســالمية، األمــر الــذي مــن شــأنه أن  أتكيــد مجاعيــة العمــل االجتمــاعي
يزيــد وجيلــب الربكــات اإلهليــة ويعــم اخلــري والرفاهيــة ومــن مث القضــاء علــى بــؤر األمــراض االجتماعيــة املــدمرة، ويف الوقــت ذاتــه 

 ة.زايدة قدرة اجملتمع اإلسالمي على توظيف موارده البشرية بفاعلية كامل
  زايدة االلتحام والتكافل والتكاتف بني أفراد األمة اإلسالمية إبجيابية الزكاة من خالل إعطاء كل ذي حق حقه من

املستحقني يف مصارف الزكاة الشرعية والتعامل مع طموحات وأحالم األمة ابلتعرف على مشاكلها وأحالمها وطموحاهتا، 
الطموحات، وتعظيم املنفعة بني أفراد األمة،   ألحالم والوصول إىل تلكوالعمل على معاجلة هذه املشاكل وحتقيق تلك ا

وتفجري طاقات البذل والعطاء، وحتويل الطاقات املعطلة واخلامة إىل طاقات منتجة فاعلة ومتفاعلة تضيف إىل إنتاج األمة 
قضاء على كافة صور اإلسراف مبا خيفف من املعاانة عن أفراد األمة اإلسالمية، وسد حاجة األسر ويف الوقت ذاته ال

 والفاقد والتالف بزايدة روح االنتماء والوالء واحلرص على مال املسلمني.
  ارتباط البعد االجتماعي للبنوك اإلسالمية ارتباطًا شديدًا ابلبعد االقتصادي التنموي االرتقائي هلذه البنوك حيث أن

اد األمة اإلسالمية أمر كفيل بزايدة موارد البنك وكذا موارد الزكاة،  جناح البنك اإلسالمي يف زايدة حجم الثروة والدخل ألفر 
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كما أن جناح البنك يف نشر وتعميق الوعي الديين يساعد على ترشيد سلوكيات أفراد اجملتمع واحلد من اإلسراف والبذخ 
 المية.وزايدة الوعي االدخاري واالستثماري ويف الوقت ذاته زايدة رفاهية مجيع أفراد األمة اإلس

ومبعىن آخر فإن اجلانب االجتماعي لنشاط البنك اإلسالمي يرتبط هبدف إمجايل عام ميكن أن نطلق عليه اسم 
بشقيها املادي والقيمي أو املعنوي من خالل التزامه بتجسيد أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي  1حتسني جودة احلياة

بنك ومبشاركة عوامل وعناصر اإلنتاج يف اجملتمع ومبوجب مشروعات عن طريق سياسات استثمارية لتوظيف كافة موارد ال
 اقتصادية مدروسة جدواها بعمق.

يعمل البنك على االرتقاء حباجات األفراد وعلى إشباعها :للبنوك اإلسالمية شباعياإلو اهلدف االرتقائي  .4.6.1
جاهتم احلقيقية ومع معتقداته الدينية، وابلتايل اإلشباع السليم من حيث تقدمي اخلدمات املصرفية اليت تتوافق مع احتيا

 تضمن هلم اإلشباع املادي واملعنوي يف نفس الوقت.
استحداث أدوات مصرفية إسالمية جديدة سواء يف جماالت املوارد والودائع أو جماالت التوظيف واالئتمان أو 

 متغريات العصر.االستثمار وابلشكل الذي يغطي احتياجات األفراد ويتوافق مع متطلبات و 
كما تسعى البنوك واملصارف اإلسالمية إىل جتويد وإتقان أداء أجهزهتا وفروعها ابلشكل الذي يضمن تقدمي 

 خدماهتا املصرفية أبعلى درجة من اجلودة وابلشكل الذي يتوافق مع حاجة العمالء يف:
 ؛املكان املناسب 
 ؛الزمان والتوقيت املناسبان 
 ؛ابلتكلفة املناسبة 
  جهد ممكن.أبقل 

وذلك يتم عن طريق دراسات علمية متعمقة ومستفيضة لرغبات العمالء واحتياجاهتم املصرفية، سواء احلالية أو 
اليت ميكن أن تنهض مستقباًل، وكذا قدراهتم احلالية واملستقبلية وابلتايل وضع النظم املصرفية اإلسالمية اليت تضمن هذا 

لك القدرات وما يتطلبه هذا من انتهاج إحدى األساليب العلمية وأكثرها تطوراً اإلشباع ويف الوقت نفسه تتناسب مع ت
 واستخداماً للتقنيات املبتكرة ومبا يسمح ابلتايل بتقدمي هذه اخلدمات لعمالئها ومبا يضمن ارتباط هؤالء ابلبنك.

رغب أو تتوافر فيه شروط إن التمويل املصريف اإلسالمي يف حقيقة األمر ال يقدم نقداًي سائاًل سائغًا ملن ي
االئتمان املصريف، بل أنه يف حقيقة األمر يقدم التمويل االئتماين يف شكل توظيف عيين أو نقدي، من خالل نشاط 

 اقتصادي مشروع.

                                                           

 على إشباع االحتياجات األساسية ألفراد اجملتمع. مبعىن زايدة االرتقاء الثقايف واملعريف، فضالً 1 
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إن الدولة احلديثة ال تقف مكتوفة األيدي أمام تفاعالت :حتقيق التكامل االقتصادي بني الدول اإلسالمية .5.6.1
و تعطي كامل احلرية لقوى الفعل الفردية بعفويتها لتفعل ما تشاء دون ضوابط ترشد خطوهتا وتوجه مسريهتا االستثمار، أ

املطلوب، و من هنا تقوم الدولة بتنفيذ املشروعات اليت تراها مناسبة لتحقيق أهداف الشعب       الصحيحة حنو اهلدف
 ولصاحل اجملموع العام للسكان.

ية يف جمموعها العام ال تزال قابعة يف مرحلة من مراحل التخلف االقتصادي لقصور وملا كانت الدول اإلسالم
متارس دوراً يف إحداث  أنإدراكي ومادي أو لعدم توفر عامل أو آخر من عوامل اإلنتاج، فإن البنوك اإلسالمية ميكن هلا 

 توجيها فعااًل.تكامل اقتصادي فعال بني الدول اإلسالمية وتوجيه قوى الفعل االقتصادي فيها 
فعلى سبيل املثال تعاين الدول اإلسالمية من عدم توافر شبكات البنية األساسية اليت تربط بني دوهلا بعضها  

الدول، فضاًل عن    البعض مثل الطرق السريعة ذات الكفاءة اليت تستخدم يف تنقل األفراد أو نقل البضائع بني هذه
 يف وميكن للبنوك اإلسالمية خدمة هذه املرافق من خالل الدخول كهرابئية،الشبكات السكك احلديدية ونقل الطاقة 

مشاركات مع الدول إلنشاء مثل هذه املشروعات وتقدميها مقابل رسم معني يطبق على املواطنني الذين يستخدموهنا 
ت على شبكة بنية وبذلك تعم الفائدة املتعددة حيث حيصل البنك املمول على عائد جمز من متويله، وحتصل احلكوما

أساسية حتتاجها بشدة، وتتحقق قاعدة مواصالت تعمل على إحداث التكامل االقتصادي بني الدول اإلسالمية، يضاف 
 إىل ذلك أيضاً شركات النقل والتوزيع واالتصاالت السلكية والالسلكية.

 تقوم على استخدام عوامل ومن مث فإن عملية التمويل ال جيب أن تقتصر فقط على املشروعات اإلنتاجية اليت 
اإلنتاج املتوفرة يف كل دولة إسالمية على حده، بل وابلضرورة جيب أن تتسع النظرة وتعرب احلدود املصطنعة بني هذه 

 الدول لتقوم على التشغيل الفعال للموارد اإلسالمية.
المية يف جمال تعظيم املوارد وهذا يقودان إىل معرفة الدور احلقيقي الذي ميكن أيضًا أن تسهم به البنوك اإلس

االدخارية، وتنميتها وتطويرها ليس فقط من خالل إطارها النقدي، ولكن أيضًا وبشكل أكثر فعالية يف إطارها غري 
 .النقدي

متويل املشاريع تستخدم البنوك اإلسالمية صيغ متويلية عديدة، منها القائمة  وتعمل البنوك اإلسالمية بشكل مستمر على
و املشاركة و املزارعة و املساقاة حيث تعطي للمتعامل القدرة على التصرف، فيأخذ صفة املالك    كية كاملضاربةعلى املل

اليت تشكل دينا للمتعامل حيث ال ميتلك  أخرى قائمة على املديونية كاملراحبة و السلم و اإلجيار و االستصناع، و و
 األدوات املقدمة يف التمويل.
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  البنوك اإلسالمية:صيغ التمويل يف .9.1
 صيغ التمويل القائمة على امللكية:  .2.9.1

 اشرتاكهي  يعترب التمويل ابملشاركة أهم ما مييز البنوك اإلسالمية عن البنوك التقليدية والتمويل ابملشاركة: 2.2.9.1
 ،امهة يف مشروع قائماملال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو املس لتقدمي املصرف و العميل

اثبتة أو متناقصة و مستحقا لنصيبه من األرابح، و  ةيصبح كل واحد منهما متملكا حصة يف رأس املال بصف حبيث
 .سم اخلسارة على قدر حصة كل شريك يف رأس املالاتق

مالية لألفراد  وابستخدام هذه الصيغة يتم املسامهة ابملال و العمل بني الطرفني و بواسطتها يتم جتميع فوائض 
   أشكال:و أتخذ املشاركة ثالث  قائمة،الستثمارها يف مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع 

 ؛املشاركة الثابتة  
 ؛املشاركة على أساس صفقة معينة 
 .املشاركة املنتهية ابلتمليك 

جانب صاحب املال و  و تعرف املضاربة على أهنا شركة يف الربح مبال من جانب و هو ابملضاربة:التمويل  .1.2.9.1
فأسلوب املضاربة يتم ابشرتاك بني طرفني، حيث يقوم املضاربة، عمل من جانب آخر و هو جانب الو   متعددا،لو 

و العمل    و العمل يكون على اآلخر أي العمل على التوليف بني مدخلني إنتاجيني رأس املال أحدمها بدفع املال،
 إلقامة مشاريع اقتصادية.

و تقوم هذه الصيغة أساسا على عقد الزرع  ،عرفها املالكية على أهنا  الشركة يف الزرع تمويل ابملزارعة: ال 0.2.9.1
هذه الصيغة مل تطبق  ببعض اخلارج منه، مبعىن آخر يقوم مالك األرض إبعطاء األرض ملن يزرعها أو يعمل عليها، و

الغة اليت يكتسيها القطاع الفالحي حيث ميثل مصدر يرجع ذلك إىل األمهية الب سوى من بعض البنوك السودانية، و
 .1من السكان %92دخل رئيسي ألكثر من 

 ينميها،و صورهتا أن تعقد شركة بني شخصني أحدمها مالك لألشجار يبحث عن من  التمويل ابملساقاة: 1.2.9.1
 االتفاق.ذلك على أساس توزيع الناتج بينهما حسب و  ،و اآلخر ميلك اجلهد

 يغ التمويل القائمة على املديونية: ص .1.9.1
يعرف بيع املراحبة أبنه "البيع ابلثمن املشرتى به أو تكلفتها على املشرتى مع زايدة ربح  و التمويل ابملراحبة: 2.1.9.1

صيغة املراحبة شائعة االستعمال من طرف البنوك  معلوم يكون يف الغالب نسبة مئوية من مثن الشراء أو التكلفة" و
و مؤسسة      بنك 055حول  0775حسب إحصائيات منشورة لالحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية سنة  المية واإلس
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من جمموع التمويالت املقدمة، بينما ال يتعدى  %04.24مالية إسالمية، وجد أن معدل تطبيق املراحبة يقدر بـ 
من الصيغ  ابعتبارهاكذلك  ا املراحبة يف التنمية، وو ذلك بفضل األمهية البالغة اليت تلعبه % 9استعمال املضاربة نسبة 

 .1قصرية األجل ذات الربح املضمون خبالف صيغ أخرى
معناه "أن يستأجر شخصا شيئا معينا، ال يستطيع احلصول عليه، أو ال يريد ذلك  والتمويلي: التأجري  .1.1.7.1

 " أو املؤجر يكون ذلك نظري أجر معلوم يقدمه لصاحب الشيء و  ألسباب معينة، 
يكتسي أمهية ابلغة خاصة مبا يوفره من سيولــة مستمرة من خالل تسديد أقساط اإلجيار، و يعترب  التمويلي و التأجري    

من خالل مساعدة املؤسسات  االقتصاديةوسيلة مضمونة للتدفقات النقدية للبنوك اإلسالمية، كما أنه يساهم يف التنمية 
 أبمواهلا الذاتية. اء معدات حديثة ليس هلا القدرة على شرائهاالصغرية و املتوسطة القتن

فيه يقوم البائع ابحلصول من  و ،جل البضاعةآلالثمن ا يطلق عليه البيع الفوري احلاضر والتمويل ابلسلم: . 3.1.7.1
ني تتم عملية على مثن البضاعة، مث تسليمها آجال، و من هنا حيصل البائع على مثن البضاعة عاجال، يف ح ياملشرت 

 .تسليم البضاعة إىل العميل الحقا
صيغة السلم تستعمل يف متويل القطاع الفالحي من خالل مساعدة الفالحني يف الفرتة ما قبل متام اإلنتاج، كما  و    

 ميكن استخدام السلم يف التمويل التجارة اخلارجية من أجل رفع حصيلة الصادرات لتغطية عجز ميزات املدفوعات. 
)املشرتي( و الصانع )البائع( حبيث يقوم الثاين  عاملستصناالستصناع عقد بيع يف  لتمويل ابإلستصناع: ا. 4.1.7.1

احلصول عليه عند أجل التسليم على أن تكون مادة الصنع و تكلفة العمل من  و بصناعة سلعة موصوفة )املصنوعة(،
 ة سداده.ذلك يف مقابل الثمن الذي يتفقان عليه و كيفي الصانع، و

فيعمل على تشغيل الطاقة اإلنتاجية العاطلة عند  الصناعية،و تكمن أمهية هذه الصيغة يف متويل البنك للمشاريع     
 الصناعيني.بعض عمالئه 

ابإلضافة إىل هذه الصيغ التمويلية اليت يباشرها البنك اإلسالمي، فإنه يقدم حزمة من اخلدمات املصرفية لعمالئه،     
املستندية، و إصدار البطاقات البنكية، و   ساابت و إدارهتا و إصدار خطاابت الضمان و فتح اإلعتماداتلفتح احل

 إدارة حمافظ األوراق املالية لصاحل الزابئن مبا يتماشى مع طبيعة نشاطه.
وص، و نظرا املتعددة للبنك اإلسالمي جتعل منه ميارس عمليات البنوك الشاملة على وجه اخلص ةإن هذه األنشط    

خاصة بعد األزمة املالية لسنة  اوهذا ما ظهر جليللنجاح الذي حققته هذه البنوك أدى إىل زايدة انتشارها عرب العامل، 
 أو ما تسمى أبزمة الرهن العقاري ابلوالايت املتحدة واليت حتولت يف ما بعد إىل أزمة مالية عاملية.  2008

                                                           
 4662الغريب انصر، التمويل املصريف اإلسالمي، حبث مقدم يف ندوة التطبيقات االقتصادية اإلسالمية املعاصرة، الدار البيضاء املغرب،  1
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  جتنب األزمات االقتصادية العامليةدور الصريفة اإلسالمية يف أمهية و.2.8

 األمريكية، املتحدة الوالايت يف بدأت ،2449 العام يف حقيقية مالية ألزمة العاملي االقتصاد تعرض لقد 

 اليتو  ،الرأمسايل النظام شاشةه عن األزمة تكشف حيث ،حد سواء على والنامية املتقدمة الدول تابقتصاداي وعصفت

 األسهم أسعار وتدين األمريكية املصارف من العديد وإفالس اهنيار إىل أدت نقدية سيولة أزمة يف مظاهرها متثلت

 التشابك حسب على أثرها وتفاوت عربية،ال البالد بعض تاقتصاداي إىل أتثريها وامتد البورصة، مؤشرات واخنفاض

 .العاملي االقتصاد يف واالندماج

 الصريفة   طرح إعادة يف أسهم ما وهو غريها، من أتثراً  أقل كانت اإلسالمية املصارف أن األزمة هذه بينت وقد 

 املصرفية للتجربة ابلدراسة والتحليل ؤمتراتمو   تاو دن  ه مفكرون اقتصاديون يف عدةتناول ،حالً  هاابعتبار اإلسالمية 

 البحوث مراكز طرحت وكذلك العمالء، لطلبات تلبية ابلتتابع اإلسالمية النوافذ ظهور ذلك نتيجة من وكان اإلسالمية،

 .اإلسالمي املصريف النشاط زايدة إىل أدى ما وهو شرعية، وخمارج لوالً ح وعرضت أفكارا  

لدراسة  األمريكيةفريقًا من الباحثني يف البنك االحتياطي الفدرايل ووزارة اخلزانة  تكلف  األمريكية اإلدارة وهذا ما جعل 
وجتنب  ) 8002(احلالية  األزمةستفادة من اجيابياهتا ملعاجلة للخروج بتوصيات حول كيفية اال اإلسالميةصناعة الصريفة 
نوافذ  أوالياابن مؤخراً تشريعات متنح املصارف الياابنية تراخيص الفتتاح فروع  وأقرت ، مستقبالً  األزماتوقوع مثل هذه 

أقسام متخصصة  إنشاءبدأت العمل على  ، ومنها جامعة كيوتو ، بعض اجلامعات الياابنية إنبل  ، اإلسالميللتمويل 
النظام املصريف الفرنسي  إىل اإلسالميضم النظام املصريف  إىل. ويف فرنسا دعت مؤسسات تشريعية اإلسالميةيف املصارف 

يعود ابلفائدة على اجلميع سواء  اإلسالميةالشريعة  احتكامالنظام الذي يعتمد على قواعد مستمدة من  آن إىلمشرية 
لدى املصارف  إسالميةوفعاًل فقد اقر الربملان الفرنسي تشريعات تسمح بفتح نوافذ  ، سلمنيغري م آممسلمني  أكانوا

 إىلوفوق هذا كله فقد دعت الصحيفة الناطقة ابسم الفاتيكان البنوك التقليدية  ، كان ذلك ممنوعاً   إنهناك بعد 
 .1 البنوك اإلسالمية االستفادة من ممارسات

 
 

 
 

                                                           

 ملزيد من املعلومات،  أنظر 1   
 ية العاملية أكدت قدرة املصارف اإلسالمية على استيعاب الصدمات وسلطت األضواء عليهااألزمة املالالصمادي، 

 

https://www.addustour.com/articles/298874 
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 االقتصادية التحدايت ومواجهة الصدمات استيعاب على اإلسالمية املصارف قدرة أكدت املالية األزمة.6.1
 العاملية

للبنك الدويل  إىل أن مؤسسات التمويل  1أقرت منظمات ومؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدويل
 أدت إىل اإلعسار املايل:  اإلسالمي كانت األقل أتثرا ابألزمة املالية، ذلك أن أهم األسباب اليت

 التوسع يف منح االئتمان  واملتاجرة ابلقروض  وخلق الودائع بنسب مفرطة؛ 

 ةالتعامل ابملشتقات املالية  القائمة على املقامرة واملراهن ، 

 ا الدخول يف العمليات االستثمارية ذات خماطر عالية ال تتناسب وقدرة حتمل املؤسسات املصرفية وال تتسق وتصنيفه
 االئتماين؛

يف حني تقوم املؤسسات املصرفية اإلسالمية  على حظر املتاجرة ابلقروض واعتماد مبدأ العدل بتقاسم املخاطر بني 
وحترمي الربح بدون خماطرة، وتوخي املعايري األخالقية يف املعامالت املالية، ما جعلها أكثر قدرة على  ، املصرف والعميل

بل أاتحت األزمة املالية فرصا استثمارية للمصارف اإلسالمية عززهتا عودة األموال  ، ة املاليةالتصدي وامتصاص أاثر األزم
 العربية املهاجرة.

 ؟هل معىن هذا أن املصارف اإلسالمية مل تتأثر ابألزمة املالية العاملية  
، جعل سيادة العوملة لقد ألقت األزمة املالية  بظالهلا على العمل املصريف التقليدي واإلسالمي، ففي ظل  

خاصة ما كان منها انجتا عن اهنيار بعض البنوك الغربية  ، اقتصادايت الدول اإلسالمية تتأثر ابألزمة املالية وتداعياهتا
مما جعل البنوك اإلسالمية أما هتديدات األزمة، فلقد أشار  "تقرير التمويل اإلسالمي بني أسعار النفط واألزمة  ، الكربى

خلدمات املستثمرين إىل أن املصارف اإلسالمية  ليست مبنأى عن خماطر هذه   2الصادر يف عن وكالة موديزالعاملية" 
 األزمة،

وتدهور نوعية األصول على  ، حيث واجهت حتدايت تتعلق بقلة السيولة  وأنظمة إدارة السيولة، وتراجع أسعار األصول 
 غرار ما واجهته املصارف التقليدية.

                                                           
1  International�Financial�Services�London,�REPORT ON ISLAMIC FINANCE:  www.ifsl.org.uk/research 

anuary,2008 

 

واليت   Investors Service Corporation  Moody’s     ، ومتلك خدمة موديز للمستثمري4606هي شركة  قابضة، أسسها  جون مودي يف عام  2 
وتسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب  .ئتمانيةتقوم ابألحباث االقتصادية والتحليالت املالية وتقييم املؤسسات اخلاصة واحلكومية من حيث القوة املالية واال

 http//ar.wikpedia.org: وملزيد من املعلومات أنظر ، من سوق تقييم القدرة االئتمانية يف العامل   50%

http://www.ifsl.org.uk/research
http://www.ifsl.org.uk/research
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هلذه اآلاثر االجيابية ما هي  ىفيا تر  1116لسنة  العاملية   صارف اإلسالمية أتثرت  ابألزمة املاليةوطاملا أن امل
 على الصريفة اإلسالمية: ألزمة ا
  هو إقرار  العامل بصالبة  األسس اليت تقوم عليها الصريفة اإلسالمية وصحة إن أول أثر اجيايب للمصارف اإلسالمية

 ل تعدى األمر إىل اإلقرار بصحة هذه املبادئ و الدعوة إىل األخذ هبا.التشريعات اليت حتكمها  ب

وقد القت الصريفة اإلسالمية اعرتاف اجملتمع الدويل هبا، وإفساح اجملال  لنشاطاهتا بل واإلشادة الدولية هبا، فقد قال وزير 
" إن املصرفية : 2447هر رمضان سنة املالية  الربيطاين  يف مؤمتر  للمصريفة اإلسالمية  الذي عقد يف لندن  بعد ش

 ".1اإلسالمية  تعلمنا كيف جيب أن تكون عليه املصرفية العاملية
كما أن هذه األزمة عجلت بفتح الكثري من السواق الروبية اليت كانت مغلقة اما الصناعة  املصرفية اإلسالمية ومن أمهها 

 النظام املصريف اإلسالمي للنظام املصريفحيث دعا جملس الشيوخ الفرنسي اىل ضم  ، السوق الفرنسية
   ، فقد قالت وزيرة املالية الفرنسية  كريستان الغارد "سأكافح الستصدار قوانني جتعل املصرفية 2يف فرنسا

   فالربعم من أنه ال  ، 2449جزء من احلل لألزمة املالية العاملية لسنة املصارف اإلسالمية على أهنا  إىلأصبح ينظر
فقط من حجم الصريفة   %)40إىل  42 (ال ميثل حجمها سوى  إذ ، ا على املستوى العاملي ضئياليزال حجمه

واستثماراهتا  %)20(م  2449العاملية، إال أن معدالت منوها متسارعة حيث بلغ  معدل منو أصوهلا يف هناية عام 
الصريفة اإلسالمية  متثل جزء من  ، وقد أشارت مؤسسة أرنست أند يونغ  إىل أن%25وودائعها بنسبة   %22بنسبة 

وهي األقل أتثرا ابألزمة العاملية وستكون موضع ترحيب يف الغرب حاليا  ، احلل لألزمة املالية العاملية وليس احلل أبكمله
، ومن مث فان دخول املصارف اإلسالمية على الساحة املصرفية العاملية سيشكل جزء من حل هذه 3بفعل األزمة املالية

 لة.املشك

 4ازدايد ودائع املصارف اإلسالمية  عقب األزمة نتيجة عدة عوامل منها : 

  حتول كثري من العمالء من اإليداع لدى املصارف التقليدية إىل املصارف اإلسالمية، هرواب من مسألة الراب اليت
 اتضحت أبعادها عقب األزمة وخوفا من إفالس البنوك التقليدية؛

 إلسالمية خاصة يف دول اخلليج العريب وبقية دول العامل؛افتتاح كثري من املصارف ا 

                                                           

دايت املستقبل،  صنعاء، لواقع وحتاليمنية،، ا اإلسالميةوالتنمية، مؤمتر املصارف  اإلسالميةحسن اثبت فرحان، أثر األزمة املالية احلالية على أداء املصارف  1 
8040 

  مرجع سابق  ، حسن اثبت فرحان 2 
  5ص ،  2009ديسمرب ،  349العدد ،  "العربية الدول يف اإلسالمية املصارف قطاع "، العربية املصارف احتاد جملة 3 

 وملزيد من املعلومات أنظر:

http://www.uabonline.org/magazine/magazine-download.php?id 

 مرجع سابق،   ، حسن اثبت فرحان 4 
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 افتتاح بعض املصارف التجارية التقليدية لفروع إسالمية، والبعض اآلخر افتتح نوافذ إسالمية؛ 

 من معطيات العمل املصريف اإلسالمي مثل فرنسا وبريطانيا؛ ةاجتاه احلكومات يف العامل لالستفاد 

  اإلسالمية  سواء على مستوى القطاع اخلاص أو على مستوى احلكومات أو تزايد استخدام صكوك التمويل
 ، املؤسسات العامة وهذا يشري  بوضوح  إىل مدى إمكانية  أن تكون الصريفة اإلسالمية بديال كامال للمصرفية التقليدية

 .وذلك بتطوير األدوات املالية اإلسالمية

املالية العاملية  إىل  ةة اإلسالمية على استيعاب حتدايت األزمميكن إرجاع سبب قدرة الصريف ومما سبق ذكره   
 احلقائق التالية:

  يف توفري بدائل متويل تستمد معظم خصائصها  2449تتمثل مسامهة املصارف اإلسالمية يف ظل األزمة املالية العاملية
رئيسة لألزمة املالية العاملية، وإحالل نظام استبعاد األسباب الا من اإلطار العام للعمل املصريف اإلسالمي، واليت تعين ضم

املشاركة يف الربح واخلسارة والرتكيز على االستثمار احلقيقي، والبعد عن العائد املضمون احملدد سلفاً ومقدماً ابعتباره نسبة 
 ؛من رأس املال لضمان حتقيق عدالة التوزيع بني املتعاقدين

  املالية وقيامها بتمويل العمليات احلقيقية وابتعادها عن  األصول ةإدار بفضل متيز هذه املصارف ابالنضباط يف
على الصريفة  األضواءاملالية العاملية  األزمةالعمليات الورقية اليت تقوم على الروافع املالية واملضارابت. وابلتايل فقد سلطت 

 ؛ وجعلت منها ظاهرة عاملية اإلسالمية

  ات االستثمارية يعد احلل األمثل لتداعيات األزمة املالية لكون املصارف أن البديل اإلسالمي يف متويل املشروع
اإلسالمية تعمل ضمن قواعد وضوابط األمن واالستقرار وتقليل املخاطر؛ من حيث قيامها على جمموعة من األنظمة 

 تضامن.املتمثلة يف القيم واألخالق واألمانة واملصداقية والشفافية والتيسري والتعاون والتكامل وال
 : التقليدية والبنوك اإلسالمية البنوك بني اجلوهرية الفروق. 6.1

  : 1يف ما يلي أمههانذكر  النواحي من العديد يف التقليدية البنوك عن جوهرايً  اختالفًا ختتلف اإلسالمية البنوك إن 

 وحتقيق ابألموال االجتاه وحن فردية نزعة وظهورها التقليدية البنوك نشأة كانت:التعامل وطبيعة النشأة .2.6.1

                                                           

 ملزيد من املعلومات أنظر: و 090-09ص  املغرىب، مرجع سابق، ص  الفتاح عبد احلميد عبد1 
 8 ص ،  1978 ، الشروق دار : بريوت الراب آايت تفسري قطب، سيد -

 ،1980 ، اإلسالمية للبنوك الدويل االحتاد : القاهرة اإلسالمية البنوك ىف التنظيم ، الثالث اجلزء اإلسالمية للبنوك والعملية العلمية املوسوعة
 009-87 ص  ص 
-  
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 .واملدينة الدائنة الفائدة بني الفرق خالل من الربح وحتقيق فيها االجتار يتم سلعة النقود اعتربت حيث ،خالهلا من الثراء
 يف االقتصادية املبادئ ولتطبيق الفائدة نظام علي القائم املصريف للتعامل إسالمي كبديل اإلسالمية البنوك نشأة وكانت

 النقود تعد ولذا ، هللا أحله فيما تداوله جيب هللا مال املال أن مؤداه عقائدي أساس علي تبين وهي اإلسالمي رالفك
 التشغيل عوامل نتيجة الصحيح ابلشكل الربح يتحقق مث ومن ، فيها وليس اهب االجتار يتم مث ومن للقيم، ومقياس وسيلة
 .1الراب طريق عن وليس

 جانب إىل امللكية حقوق من والتشغيل لالستخدام املتاحة األموال تتكون: للتشغيل املتاحة األموال .1.6.1
 : يلي كما وذلك األفراد ومدخرات ودائع

 التقليدية البنوك يف منه أكرب يكون أن جيب ، اإلسالمية البنوك يف املال رأس حجم إن : امللكية حقوق. 1.2.8.2
 : 2التالية لألسباب وذلك
 ؛األجل قصرية تكون ألن وميلها األفراد ودائع لقلة نظرا نشاطه بداية يف ماله رأس علي سالمياإل البنك اعتماد 
 ؛التقليدية البنوك مع ابملقارنة املشرعات إنشاء يف املستثمرة اإلسالمي البنك أموال نسبة زايدة 
 اتبعة مشروعات إبنشاء كالبن قيام يقضي الذي ،املباشر خاصة ،االستثمار خماطر اإلسالمي البنك مال رأس يغطي 

 .األجل طويل متويلي هيكل حتتاج للبنك
 صايف من وليس األرابح من املسامهني نصيب من تقتطع أن فيجب اإلسالمي البنك يف ابالحتياطيات خيتص وفيما 

 اقتطاع جيوز وال زمنيا حمدودة عالقة ابلبنك املودعني عالقة إن حيث ، الفرتة ايةهن يف البنك حيققه الذي الربح
 .االحتياطيات لتكوين الربح من نصيبهم من جزء

 : البنك مع املودعني عالقة يف نوعيتها يف الودائع ختتلف : الودائع .2.2.8.2
 مع اإلسالمي ابملقارنة البنك يف الطلب حتت الودائع عن االستثمارية الودائع نسبة دةايز  املتوقع من : الودائع نوعية 

 .3اإلسالمي للبنك العامةات االستثمار  بيعةلط نظرا التقليدي البنك
 مضاربة عقد عالقة اهنفإ اإلسالمي يف البنك أما ، ومديونية دائنة عالقة التقليدي البنك يف العميلو  البنك بني العالقة 

 .اجلارية لودائع والوكالة اإلجارة وعالقة االستثمارية للودائع ابلنسبة

                                                           
 ص ص  ،  1986، ديسمرب ،  51العدد ، اإلسالمية البنوك.56- جملة ،"جناحها مقومات ، أمهيتها ، خصائصها : اإلسالمية البنوك "، الشيخ مسري .1

46- 65 
 ألحباث. العاملي املركز ، االسالمى لالقتصاد الثاىن الدويل املؤمتر من حبوث خمتارة ، "ومشكالته خصائصه : االسالمى املصريف النظام "، املصري رفيق2 

 23-213 ص ص  ، 1985 ، جدة ، االسالمى االقتصاد
 ،  1983الكويت، ، سالميةاإل للمصارف الثاىن املؤمتر ، "اخدما اإلسالمية وتسويق املصارف مفاهيم إىل للدعوة منهج حنو "، شحاتة حسني حسني .3 

 53 – 58.ص
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 يقوم اليت والصدقات الزكاة أموال التقليدي البنك دون اإلسالمي للبنك املتاحة املصادر من : الزكاة أموال .3.2.8.2
 االقرتاض اإلسالمي البنك دون التقليدي للبنك املتاحة املصادر ومن .املختلفة مصادرها من عليها واحلصول بتجميعها

 .الشرعية هالطبيعت نظرا اإلسالمية للبنوك يتوافر ال وهذا األخرى والبنوك املركزي البنك من
 لبنك األموال توظيف ونواحي بنود كثرة من ابلرغم: املصرفية اخلدمات وتقدمي األموال تشغيل جماالت .0.6.1
 طويلة ابالستثمارات االهتمام من قليل مع املالية األوراق حمفظة وجمال اإلقراض جمال علي الرتكيز يتم أنه إال ، التقليدي

 املضمون منها أخري أنواعا يشمل منها وكل ، واستهالكية وعقارية وزراعية وصناعية يةجتار  إىل القروض فتنقسم ، األجل
 .غريه أو عيين بضمان

 األسهم جبانب وغريها...احلكومية زانةاخل أذون فتشمل والسندات األسهم علي املالية األوراق حمفظة وحتتوي 
 االستثمار لتشمل فتتعدد ، اإلسالمية البنوك أمام ملتاحةا األموال تشغيل جماالت جانب أما .املمتازة أو العادية سواء

 إسالمية ومنظمات شركات أسهم وشراء  واملراحبات املباشر واجتار ، اإلسالمية واملضارابت ابملشاركة، والتمويل ، املباشر
 .إخ...أخري

 وما التنفيذ موضع الراب تحرميب هللا أمر وضع اإلسالمية البنوك أعمال عن ينشأ : االجتماعي التكافل حتقيق .1.6.1
 مما للدخل مصدرا بوصفه املصرفية األنشطة يف البشري العمل عنصر وإبراز املعامالت يف وإنصاف عدل من ذلك حيققه
  .الطاقات وتفجري العمل فرص توفري علي والعمل ، واإلنتاج العمل معيار لسيادة يؤدي

 يقوم املثال سبيل على مصر ففي .تواجدها وأماكن أعماهلا تجماال اختالف على بذلك اإلسالمية البنوك وتقوم 
 لالستثمار الدويل اإلسالمي املصرف كذلك واالجتماعية، التكافلية األنشطة من ابلعديد املصري اإلسالمي فيصل بنك

 معظم خطت فقد ، اإلسالمية البنوك كافة ليشمل امتد بل ، اإلسالمي املصرف أو عليهما ذلك يتوقف وال ، والتنمية
 اجملاالت من العديد تغطي املتعددة أنشطتها خالل من الزكاة فريضة إحياء جمال يف كبرية خطوات اإلسالمية البنوك

 .وغريها ...والتعليمية الصحية واملؤسسات واجلامعات كاملساجد
 يف يتمثل البنك عائد فإن لذا ، مقدما التقليدية البنوك يف الفائدة سعر يتحدد: األرابح وتوزيع العائد .حتديد5.6.1

 .ال أم فيها سببا كان سواء اخلسارة وحده املقرتض ويتحمل هذا .واملدينة الدائنة الفائدة بني الفرق
 خسارة حدثت وإذا املتعددة اإلسالمية االستثمارات يف حقيقي نشاط خالل من الربح فيتحقق اإلسالمية البنوك يف أما  

 وخيتلف .مضارابً  ابعتباره وعمله وجهده لوقته العميل خسارة ويكفي البنك يتحملها العميل إرادة عن خارجة ألسباب
 فيها شارك اليت االستثمارية العمليات لنتائج تبعا آلخر زمن ومن آلخر بنك من االستثمار حساابت علي املوزع العائد
  .البنك
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 املصريف االندماجحنو  االجتاه .3

عينيات من القرن املاضي بدأت تربز اجتاهات جديدة لدى املصارف العاملية ملواكبة التطورات منذ بداية التس 
و مواجهة املنافسة القوية من خارج القطاع املصريف  و متثلت أهم هذه االجتاهات يف  ، التكنولوجية و تيارات العوملة املالية
،  مصرفية عمالقة قادرة على املنافسة على املستوى الدويل و ذلك هبدف تكوين كياانتتزايد عمليات االندماج املصريف، 

 الرئيسي الدافع يعترب عالية تنافسية مبيزة التمتع مع املصريف السوق يف واالستمرار التواجد على البنوك قدرة زايدة كما أن
 واحد مصريف كيان يف رأكث أو بنكني إحتاد إىل يؤدي اتفاق عن االندماج عملية وتعرب املصريف، االندماج يف للتفكري

 الكيان تكوين قبل حتقيقها يصعب كان أهداف حتقيق على أكرب وفاعلية أعلى قدرة ذو اجلديد الكيان يكون حبيث
  .1أيضا امسه يتخذ كما الدامج البنك من جزء ويصبح خيتفي املندمج البنك فإن مث ومن اجلديد، املصريف

 : . التعريف ابالندماج املصريف و أنواعه6.3 
 تعريف االندماج املصريف: .2.2.0
 مؤسستني بني احتادفهناك من  عرفه على أنه " ، الندماج املصريف يف جمال اقتصادايت البنوكاتعددت تعاريف  
 وظهور العملية تلك يف املشاركة املصارف كل زوال إىل االندماج يؤدي وقد إدارة واحدة، حتت أكثر أو مصرفيتني

 الناحية من أحد املصارف زوال أو ، Consolidation عليه يطلق ما وهو املستقلة القانونية هصفت له أخر مصرف ابسم
 ويسمى الغري قبل التزاماته بكافة ويلتزم املصرف املدموج حقوق كافة ميتلك الذي الدامج املصرف إىل وضمه القانونية

Merger ، خالل متلك من جزئيا الدمج يكون وقد Acquisitions ال للمصارف، امللكية أسهم من رةمؤث حصص 
 ". 2 األخرى الدول إىل يتعداها أن ميكن بل فقط الدولة داخل حدود الدمج نطاق يقتصر

حبيث يكون  ، يف كيان مصريف واحد إرادايوذوابهنما  أو أكثراحتاد بنكني  إىل" اتفاق يؤدي وابلتايل فهو  
يق أهداف كان ال ميكن أن تتحقق قبل أمتام عملية تكوين املصرف الكيان اجلديد ذو قدرة أعلى وفاعلية أكرب على حتق

 أكثر آواالندماج املصريف هو تلك العملية املالية اليت تؤدي إىل االستحواذ على بنك  أنكما يرى البعض ."3اجلديد
ك الدامج عادة عن استقالليته ويدخل يف البن املندمجحبيث يتخلى البنك  أخرىمصرفية  بواسطة مؤسسة مالية او

وتضاف  ، اسم مشرتك بينهماأو ويصبح مصرفا واحدا ويتخذ املصرف اجلديد امسا جديدا عادة اسم املؤسسة الداجمة 
ويعترب التوسع يف االندماج املصريف وتكوين مصارف  .أصول وخصوم البنك املندمج إىل أصول وخصوم البنك الدامج

                                                           
 

 سوراي، -والقانونية، االقتصادية العلوم سلسلة العلمية، والدراسات للبحوث تشرين جامعة جملة العريب،  العام يف وضروراته املصريف االندماج وآخرون، قنوع نزار 2 
 99 ص ، 2009 ، 01 العدد ، 31 اجمللد
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االندماج املصريف على أنه اتفاق يؤدي إىل  ويعترب، يف ظل العوملة املاليةعمالقة من أهم السمات املعاصرة للعمل املصريف 
احتاد بنكني أو أكثر وذوابهنما إداراي يف كيان واحد. حبيث يكون الكيان اجلديد ذو قدرة أعلى وفاعلية أكرب على حتقيق 

 .1أهداف كان ال ميكن أن تتحقق قبل إمتام عملية تكوين املصرف اجلديد
 إحداث أجل من البنوك بني التعاون و التكامل و التكتل حنو مجعي حترك" أنه على املصريف الندماجاف وعليه  

 مستعصية تبدو كانت اليت األهداف حتقيق على فاعلية و قدرة أكثر كيان خلق إىل يؤدي و التوحد، أشكال من شكل

  ."2االندماج عملية قبل التحقيق
فهو حتمي لزايدة القدرة التنافسية من خالل  ، املصريف هو أحد متغريات العوملةاالندماج  إنسابقا  سلفناكما        

احلجم والوصول ابلوحدة املصرفية اىل حجم اقتصادي معني يتيح هلا زايدة الكفاءة من خالل ختفيض  اقتصادايتحتقيق 
اجلهاز وزايدة نصيب  واالستمرارء وحمصلة كل ذلك هو حتقيق النمو السريع واحلفاظ على البقا ، التكاليف وتعظيم الربح

  .ملصريف اجلديد من السوق املصرفية العاملية واحملليةا
يف عملية تقسيم أو تبويب أنواع و أشكال االندماج املصريف إىل املعايري  اإلستاديتم  املصريف: االندماجأنواع  .1.2.0 

 :3معينة لعل أمهها
 :إىل سمنقي النشاط: لطبيعة فقاو  االندماج .2.1.2.0

 :هو ذلك النوع الذي يتم بني بنكني أو أكثر يعمالن يف نفس نوع النشاط أو يف أنشطة مرتابطة  االندماج األفقي
فيما بينها، مثل البنوك التجارية أو بنوك االستثمار أو البنوك املتخصصة، و هنا يكون املعيار هو مثلية النشاط  و 

ملصريف اليت متت يف دول العامل املختلفة هي من نوع االندماج األفقي، و تشاهبه، و معظم حاالت عمليات االندماج ا
يعاب على هذا النوع من االندماج أنه يرتتب عليه نوع من االحتكارات املصرفية العمالقة يف السوق املصرفية، و هو ما 

حدثت يف هذه الفرتة تعمل حيث كانت معظم االندماجات اليت  تحدث يف الوالايت املتحدة األمريكية خالل الستينيا
يف نفس النشاط، و هو األمر الذي أدى ابلسلطات التشريعية األمريكية إىل سن القوانني اليت حتد من مثل هذا النشاط 

 ضماان لسيادة املنافسة.

                                                           

 .153ص  مرجع سابق، ، عبد املطلب عبد احلميد 1 
  3ص ،  2001األوىل، الطبعة القاهرة، العربية، النيل جمموعة االجتياحية، العوملة اخلضريي، أمحد حمسن 2 

 أنظر:   ملزيد من املعلومات  3
 8000بنك القاهرة، النشرة االقتصادية، عدد سبتمرب  -
 42، صسابقع فرج عبد العزيز فرج، مرج -
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 :فة و بنك و هو ذلك النوع من االندماج الذي يتم عادة بني البنوك الصغرية، يف مناطق خمتل االندماج الرأسي
 يسي عادة ما يكون بنك أكرب، حبيث تتحول تلك البنوك الصغرية و فروعها املختلفة إىل امتداد للبنك الرئيسي.رئ
 و هو الذي يتم بني بنكني أو أكثر يعمالن يف أنشطة غري مرتابطة بينها، أي يتم بني أحد االندماج املختلط :

املتخصصة و بنوك االستثمار، و حيقق هذا النوع من  البنوك التجارية و أحد البنوك املتخصصة أو بني أحد البنوك
 االندماج التكامل يف األنشطة و تنوعها و ممارسة نشاط البنوك الشاملة.

و يالحظ أن هذا النوع من االندماج هو الذي أصبح سائدا يف فرتة التسعينيات اليت متيزت بتعدد النشاط   
 املصريف و منو الصريفة  الشاملة.

 :إىل ينقسم : االندماج عملية أطراف بني للعالقة اوفق .1.1.2.0
 و هو االندماج الذي يتم بني بنكني أو أكثر و يكون برضا كافة األطراف مبعىن أنه : )اإلرادي (االندماج الطوعي

 يتم مبوافقة إدارة  و مسامهة كل من البنك الدامج و املندمج.
تشجيع هذا النوع و ذلك عن طريق خلق احلوافز اليت تدفع البنوك و تعمل السلطات النقدية يف كثري من الدول على    

 لالندماج طوعيا، مما حيقق احلجم األمثل للوحدة املصرفية و جيعلها قادرة على مواجهة املنافسة و االستمرار.
  :اليت تعود إن هذا النوع من االندماج تلجأ إليه السلطات النقدية و خصوصا يف البنوك الدمج القسري أو اإلجباري

ملكيتها للقطاع العام، و يف حاالت األزمات و تعثر البنوك و ضعف أدائها و ذلك إبرغام البنوك املتعثرة على االندماج 
 يف أحد البنوك الناجحة الكبرية.

و هكذا فإن الدمج القسري أو اإلجباري يفرض عادة من قبل السلطات النقدية، كما يستخدم إلعادة هيكلة القطاع    
ملصريف يف أوقات األزمات، و لكن جيب أخذ هذا األسلوب يف االندماج حبذر و ربطه بشروط ألنه ليس ابلضرورة كل ا

بنك متعثر يستوجب دجمه بل يستدعي األمر حتديد ضوابط و شروط ذلك من قبل السلطات النقدية، خدمة لالقتصاد 
و من أمثلة هذا النوع من االندماج ما مت يف مصر من دمج الوطين، و للمحافظة على سالمة و استقرار النظام املصريف، 

 .07721بنك االعتماد و التجارة مع بنك مصر عام 
  :يعترب الدمج العدائي عكس االندماج الودي، فهو يتم ضد رغبة إدارة البنك املستهدف لالندماج، و الدمج العدائي

الدامج أو املغري يقدم عرضا لشراء أسهم البنك املستهدف  عادة ما يلقى معارضة البنك املستهدف أو املدمج ألن البنك
بسعر أعلى من السعر السوقي لتحفيز املسامهني على قبول العرض، كما ميكن للبنك املغري االستحواذ على أسهم البنك 

 عن طريق شرائها يف البورصة.
                                                           

، رسـالة ماجسـتري التطورات العاملية و أتثريها على العمل املصريف و إسرتاتيجية عمل البنوك يف مواجهتهـا مـع إشـارة خاصـة ملصـرهبه حممد الطنطاوي البـاز،  1
 25، ص8001يف االقتصاد، جامعة عني مشس، كلية التجارة، قسم االقتصاد، 
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يرتتب عليه منازعات بني البنوك، و يلقى  و يتضح من العرض السابق أن الدمج العدائي هو دمج ال إرادي و غالبا ما   
 مقاومة من طرف أعضاء جملس اإلدارة و النقاابت.

 :1 يف تتمثل أخرى معايري حسب املصريف لالندماج أخرى تقسيمات توجد كما

 معينة فروع او فرع خالل شراء من تدرجييا أخر لبنك بنك ابتالع خالل من يتم الذي التدرجيي: ابالبتالع االندماج 

 هبذا اخلاصة والوحدات الفروع كافة شراء يتم أن إىل آخر وهكذا، فرع شراء يتم فرتة بعد مث ابتالعه، يتم الذي للبنك

 البنك؛

 والتوسع والتكامل االمتداد على قائم وهو واحد كيان يضمها متنوعة مؤسسات بني يتم دمج وهو : تفاضلي اندماج 
 لآلخرين؛ واالبتالع والتزايد والنمو
 تدرجيي؛ أو فجائي بشكل ويتم إدماجه يتم الذي البنك شراء خالل من :امللكية ونقل ابحليازة اجاندم 
 املالية األوراق مبحافظ العمليات اخلاصة مثل بذاهتا مصرفية عمليات شراء خالل من :االستيعايب ابالمتصاص اندماج 

 النهائي؛ االندماج قرار يتخذ حىت متتابع بشكل ويتم املصريف، واملشتقات الديون توريق وعمليات االئتمان وعمليات
 بني خليط وهو جديد كيان مصريف لنا ليخرج أكثر أو بنكني بني متفاءل مزيج إحداث خالل من ابملزج اندماج 

 جديدة؛ جتارية وعالمة جديد اسم حيمل اجلديد البنك فإن وابلتايل املدجمة، البنوك أو البنكني
 معا امسهما اجلديد املصريف الكيان حيمل أن على معا للبنكني موحد إدارة جملس على ويقوم ابلضم اندماج. 

 نطاق على احمللية املصرفية واملؤسسات البنوك على تقتصر  املصريف االندماج عمليات أن ابلذكر اجلدير ومن  
 أزمة ملواجهة ندماجاال إىل جلأت وقد خمتلفة دول من بنوك بني مصريف اندماج حاالت مشلت بل فقط، الواحدة الدولة
 جانب إىل االندماج عملية مكاسب أهم من األداء يف التحسني يعترب كما أوضاعها، حتسني يف رغبة أو معينة مالية

  املصريف. االندماج حيققها اليتاألخرى  املزااي من العديد
 دوافع االندماج املصريف:  .1.0

 ن تلخيص تلك الدوافع و املربرات فيما يلي: تتنوع دوافع و مربرات االندماج املصريف، و ميك   
 حتقيق اقتصادايت احلجم الكبري )وفورات احلجم(:  .2.1.0

يعترب حتقيق وفورات احلجم أحد أهم الدوافع األساسية لعملية االندماج املصريف، حيث تتيح عملية االندماج حتقيق    
سسات يف حجم اإلنتاج يؤدي ذلك إىل تزايد التكاليف، و وفورات احلجم، و تعين وفورات احلجم أنه كلما توسعت املؤ 

 .1لكن مبعدل أقل من زايدة و منو اإلنتاج و ابلتايل تتجه التكلفة املتوسطة يف األجل الطويل إىل االخنفاض

                                                           
 -وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية وإدارية، اقتصادية أحباث جملة املصريف، النظام وعصرنة لتطوير حديث كتوجه املصريف االندماج مطاي، القادر عبد1

 113 ص ، 2010 جوان ، 07 العدد اجلزائر، بسكرة، جامعة التسيري،
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ة و فيما خيص النشاط املصريف جند أن حتقيق وفورات احلجم من وراء عملية االندماج، قد تكون هذه الوفورات داخلي   
 أو خارجية.
و هي تتمثل يف إمكانية حتمل تكاليف التطوير التكنولوجي و إمكانية التوسع يف الوفورات الداخلية:  .0.0.2.2

الناتج عن عملية  -االعتماد على امليكنة و احلاسب اآليل يف نشاط املصرف، اليت يستطيع املصرف الكبري احلجم 
 نعكس بصورة إجيابية على جودة و كفاءة أداء اخلدمات املقدمة الحقا.يتحمل تلك التكاليف، و كل ذلك ي-االندماج 

كما تتمثل الوفورات الداخلية أيضا يف إمكانية استقطاب أفضل املهارات و الكفاءات البشرية و إاتحة الفرصة إىل     
 زايدة اإلنفاق على التدريب و حتسني نظم التسيري و اإلدارة.

تظهر يف إمكانية احلصول على شروط أفضل يف التعامل يف السوق و مع البنوك الوفورات اخلارجية:  .2.0.2.2
ساع نطاق معامالته، و حتقيق هذه الوفورات سواء كانت اتاألخرى، و يرجع ذلك ابلطبع إىل احلجم اجلديد للبنك و 

 داخلية أو خارجية يؤدي إىل زايدة إيرادات البنك و ختفيض التكاليف.
 مو و التوسع: الرغبة يف الن .1.1.0

تعد الرغبة يف النمو و التوسع سواء داخليا أو خارجيا من أهم دوافع و مربرات االندماج املصريف، إذ يعد شراء بنوك    
قائمة ابلفعل أو االجتاه إىل زايدة عدد الفروع و انتشارها عن طريق االندماج من أفضل الوسائل للنمو و التوسع و 

فروضة على عملية فتح فروع جديدة من قبل السلطات النقدية، حيث تتيح عملية خاصة يف حالة و جود قيود م
االندماج إمكانية التوسع على املستوى اجلغرايف و ذلك ابالنتشار اجلغرايف دون احلاجة إىل حتمل تكاليف فتح الفروع،  

خاصة املنتجات املستحدثة اليت  كما يؤدي االندماج املصريف إىل التوسع يف تشكيلة اخلدمات و املنتجات املصرفية، و
 تعتمد على تكنولوجيا اإلعالم و االتصال.

 : 2مواجهة املخاطر و األزمات .0.1.0

أدى انتشار ظاهرة العوملة و تكامل األسواق و انفتاحها على بعضها البعض إىل جانب االجتاه املتزايد حنو التحرر من    
دود، و التوسع الكبري يف جمال استخدام املشتقات املالية، إىل ارتفاع درجة القيود، و حرية انتقال رؤوس األموال عرب احل

املخاطر و سرعة انتقاهلا بني األسواق و بني البنوك املختلفة، و هو األمر الذي جعل البنوك بصفة عامة و البنوك 
 اإلفالس.الصغرية بصورة أخص أكثر عرضة لتلك املخاطر و ما يرتتب عليها من احتماالت التعثر و 

                                                                                                                                                                                                 
 24، صسابقهبة حممود طنطاوي الباز، مرجع  1
 أنظر:  ملزيد من املعلومات  2
 441، صسابقحلميد، العوملة و اقتصادايت البنوك، مرجع عبد املطلب عبد ا -

- Frederic SMISRKIN, "Bank Consolidation ", Working paper series, N 5849, Cambridge, Dec, 1996, p  13 
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و عليه فإنه ملواجهة تلك املخاطر املختلفة اجتهت البنوك إىل االندماج، حيث يساعد ذلك على إجياد كياانت    
 مصرفية كبرية قادرة على مواجهة تلك املخاطر و األزمات.

 مواجهة املنافسة املتزايدة:  .1.1.0

يف إطار املنظمة العاملية   GATSالتجارة يف اخلدمات يعد حترير جتارة اخلدمات املصرفية من خالل اتفاقية حترير   
للتجارة أحد الدوافع األساسية حنو تزايد امليل إىل االندماج املصريف، ففي ظل هذا التحرير مل تعد املنافسة اليت تواجهها 

املنافسة عاملية نظرا  البنوك يف دولة ما، منافسة حملية، تقتصر فقط على املنافسة احملليني يف السوق الداخلي، بل أصبحت
من ضرورة فتح أسواق اخلدمات املالية يف الدول املوقعة على االتفاقية، و ما يعنيه من   GATSملا تقتضيه االتفاقية 

حدة املنافسة يف أسواقها املالية، األمر الذي يفرض على البنوك الكثري من التحدايت و األعباء املتمثلة يف ضرورة  تصاعد
مستوى جودة أصوهلا و إدخال ل على تطوير اخلدمات و منتجاهتا املصرفية و تقوية مراكزها املالية و رفع العمل املتواص

التقنيات التكنولوجية املستخدمة يف الصناعة املصرفية لتقدمي خدماهتا و تطوير أساليب تسويقها و توسيع نطاق أسواقها 
البنوك التوجه حنو املزيد من االندماج لزايدة و تطوير و الدخول يف أسواق جديدة. كل هذه التحدايت فرضت على 

 قدرهتا التنافسية.
 . محاية اجلهاز املصريف و أتمني سالمته: 5.1.0

يعد الدافع التنظيمي لدى السلطات النقدية أحد الدوافع األساسية للقيام بعملية دمج البنوك فيها بينها و ذلك    
يتفق مع املنهجية االقتصادية اليت يسري وفقها االقتصاد الوطين، كما هو احلال يف  هبدف إعادة هيكلة اجلهاز املصريف مبا

االقتصادايت االنتقالية أين يتطلب األمر إعادة تنظيم اجلهاز املصريف مبا يتواءم مع مقتضيات اقتصاد السوق كما يهدف 
 تفادي حدوث التعثر و احملافظة على الثقة فيه.الدافع التنظيمي من وراء عملية االندماج أتمني سالمة اجلهاز املصريف و 

و الشك أن تقييم أوضاع البنوك و خاصة الضعيفة منها و اختاذ القرار بدجمها مع بنوك أخرى يسمح بوجود قطاع    
 مايل و مصريف قوي و سليم، و هو ما يعد بدوره شرط ضروري لوجود بيئة اقتصاد كلي مستقرة. 

: يعد تطبيق معايري كفاية رأس املال من الئمة املصرفية وفقا للمعايري جلنة ابزل. الوفاء مبتطلبات امل9.1.0
ضمن الدوافع األساسية حنو تزايد امليل إىل إحداث املزيد من االندماج املصريف، فقد تلجأ بعض البنوك و خاصة 

ملال اليت تفرضها السلطات النقدية الصغرية منها اليت ال تتوافر لديها القدرة على استيفاء الزايدة اجلديدة يف رأس ا
 إىل عملية االندماج مع مصارف أخرى قوية قادرة على اكتساب ثقة البنوك العاملية و املستثمرين الدوليني.

كان تزايد تبين البنوك لفلسفة البنوك الشاملة و تقدمي اخلدمات     . تزايد االجتاه حنو البنوك الشاملة:9.1.0
ت و األنشطة االقتصادية أحد الدوافع الرئيسية أيضا حنو إحداث املزيد من االندماجات املتنوعة لكافة اجملاال

 املصرفية يف العامل.
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 . إجيابيات و سلبيات االندماج املصريف: 0.0
 . مزااي )إجيابيات( االندماج املصريف:2.0.0

 ةستشف العديد من املزااي و اآلاثر اإلجيابيإن التأمل يف أساليب و دوافع االندماج املصريف على النحو السابق ذكره، ي   
 :1و اليت نلخصها فيما يلي

 - الضعيفة، البنوك رحبية حتسني يف االندماج يفيد املال رأس حيث من املتباينة للبنوك ابلنسبة
 إضايف مال رأس ضخ خالل من أو السوقية، حصتها أو منوها معدل زايدة خالل من قيمتها وزايدة
 خالل من األرابح كفاءة حيقق االندماج فإن املال رأس حيث من املتقاربة للبنوك سبةابلن أما إليها،
 اإليرادات؛ كفاءة حتقيق مع التكلفة كفاءة حتقيق
 الفروع حجم وتوسيع واخلارج الداخل يف جديدة فروع وفتح النمو على البنك قدرة زايدة 

 على كبرية قدرة امتالك مث ومن أكثر، عمالء وعدد أكرب أنشطة خدمة على قدرهتا وزايدة القائمة،
 اجلغرايف؛ االنتشار

 االهتمام مع األداء تقييم على تركز اليت اإلدارة مرحلة إىل القرار، مركزية على تقوم اليت اإلدارة مرحلة من االنتقال 
 العمالء؛ وإرضاء امللكية حقوق على العائد بتعظيم
 كمية ختفيض من وميكن األموال، على احلصول تكلفة خيفض مما الودائع، مصادر وتنوع لثبات أكرب فرص إاتحة 

 لزايدة أكرب فرص تتاح حيث أعلى، ورحبية على عائد للحصول األموال هذه وتوظيف الفروع خزائن يف املتواجد النقد
 للعمالء؛ التسهيالت

 زايدة الوقت نفس ويف الصافية، حاألراب زايدة عن والناتج املندمج اجلديد املصريف الكيان قيمة وزايدة الرحبية حتسني 
 البورصة؛ يف اجلديد للكيان اجلديد السهم قيمة
 عن والناجتة للعمالء املالية اخلدمات حتسني خالل من العاملية، أو احمللية السوق يف سواء التنافسية القدرة وتعزيز زايدة 

 جتارة وحترير العوملة ظل يف ضرورية مسائل وهياملصرفية  اخلدمات جبودة واالرتقاء العمليات تنفيذ يف والسرعة الدقة
 املصرفية؛ اخلدمات

 واخلارج الداخل يف جديدة فروع وفتح والتوسع النمو على البنك قدرة زايدة نتيجة الكبري احلجم اقتصادايت حتقيق 
 القائمة؛ الفروع حجم وتوسيع
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 وتنويع وسرية، احتياطيات علنية تكوين على ةالقدر  زايدة نتيجة واألزمات املخاطر مواجهة على البنوك قدرة زايدة 
 ؛ املايل املركز تدعيم إىل يؤدي مما املصريف النشاط

 ذات املاهرة العمالة املتطورة، وتوظيف التكنولوجيا وتبين والتحديث والتطوير البحوث على االتفاق على القدرة زايدة 
 العالية؛ الكفاءة
 ؛ منخفضة وبتكاليف املتطورة التكنولوجية ذات احلديثة األدوات استخدام يف التوسع 

  خاصة املصريف للعمل العاملية املعايري مواكبة من ميكنها مما التمويلية، قدرهتا وزايدة البنوك مال رأس قاعدة تدعيم 
 املال؛ رأس كفاية معايري
 يتفق منا البشرية واردامل توزيع وإعادة العمل منا، وحتسني اإلدارية النظم وتطوير التنظيمي خابملنا  االرتقاء 

 .املصرفية الوحدة لتشغيل االقتصادية واالعتبارات

 اآلاثر السلبية لالندماج املصريف:  .1.0.0
يبدي بعض املصرفيني و االقتصاديني حتفظات على االندماج املصريف للعديد من السلبيات اليت ينطوي عليها لعل من    

 أمهها: 
   قد يؤدي إىل تراجع املنافسة     و تزايد  -نتيجة لالندماج  -كرب حجمها اخنفاض عدد الوحدات املصرفية مع

االحتكارات يف السوق املصرفية، مما يرتتب عليه اختفاء الدافع إىل تطوير اخلدمات املصرفية، ابإلضافة حتديد أسعار 
 مرتفعة للخدمات املقدمة، و هو ما قد يؤثر على العمالء و النشاط املصريف بشكل عام.

 ادة ما تتطلب عملية االندماج، ضرورة القيام إبعادة هيكلة العمالة، األمر الذي قد يرتتب عليه التقليص من حجم ع
 Unionالعمالة و االستغناء عن جزء كبري منها و ابلتايل زايدة البطالة، و مثال على ذلك ما يرتتب عن اندماج كل من 

Bank of Switzerland مع Swiss Bank Corporation    ألف وظيفة  25ألف وظيفة من بني  02من االستغناء عن
 إلضافة إىل املشاكل اليت قد تنشا مع النقاابت و احتادات العمال.اب 1يضمنها الكيان املصريف اجلديد

  نظرا لتشعب أنشطة البنك الناشئ بعد االندماج يؤدي إىل عدم العناية ابلزابئن مما قد يدفعهم إىل التوجه إىل البنوك
 صغرية احلجم ألهنا توفر هلم العناية و االهتمام املناسب.

  قد تزداد درجة الروتني اإلداري و البريوقراطية يف الكيان املصريف اجلديد ذي احلجم الكبري و ذلك كنتيجة لكرب حجمه
 قد خيفض من درجة كفاءته. 
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 قتصاد الوطين و يهدد حبدوث أزمة مالية مثل يؤدي تعثر البنك كبري احلجم الناتج عن عملية االندماج إىل اإلضرار ابال
 ما حدث يف دول جنوب شرق آسيا.

 :التالية لألسباب موضوعية غري أهنا نعتقد واحملاذير املخاوف هذه من الرغم وعلى  
 ارةجت وحترير املالية، األسواق بني التكامل حنو املتزايد االجتاه ظل يف املصريف السوق يف املنافسة الختفاء جمال ال 

 املصرفية؛ اخلدمات
 الكثري أسعار اخنفاض من  املتوقع فانه وابلتايل التكاليف، يف كبرية وفورات حتقيق املصريف االندماج عمليات عن ينتج 

 التحديث على املستمر العمل تكلفة إىل ذلك يرجع فقد اخلدمات بعض أسعار ارتفاع أما املصرفية، اخلدمات من
 .اخلدمات هذه جودة ستوىمب واالرتقاء والتحسني
 أن ميكن أنه إال القصري، األجل يف املصريف لالندماج السلبية اآلاثر بعض هناك تكون قد أنه ابلذكر وجدير 
 أن بشرط إليها اإلشارة السابق االجيابية واآلاثر املزااي حتقيق مع والطويل املتوسط األجلني يف ختتفي مث تدرجييا تتناقص

 .له واالجتماعية االقتصادية واجلدوى حدوثه من املتوقعة النتائج توضح افيةك دراسات االندماج يسبق
و يؤكد كثري من املصرفيني أنه لكي تتم عملية االندماج املصريف و حتقق النتائج املرجوة منها ال بد من االلتزام  

 ببعض الضوابط منها:
 ملية التحول حنو الكيان املصريف اجلديد.ضرورة توافر كل املعلومات الالزمة و تعميق مبدأ الشفافية يف ع 

  .القيام ابلدراسات الالزمة عن اجلدوى االقتصادية و االجتماعية و النتائج املتوقعة لعملية االندماج املصريف 

  أن يسبق عملية االندماج املصريف عملية إعادة اهليكلة املالية و اإلدارية للبنوك اليت سيتم دجمها و عالج مشاكل
 املتعثرة، و العمالة الزائدة. الديون 

 .ضرورة توافر جمموعة من احلوافز املشجعة على االندماج املصريف كاإلعفاءات الضريبية و غريها 

 .دراسة بعض جتارب الدول و استخالص الدروس املناسبة 

 شاملة ليستفيد لنجاح عملية االندماج املصريف على املصرف اجلديد أن يتصف ابلشمولية و تبين الفلسفة البنوك ال
 اليت تقدمها. من املزااي

، و لعل السبب يف اجلزائر إىل يومنا هذااندماج مصريف  حالة دث أيحتمل موقع اجلزائر من االندماج املصريف: .1 2
يعود يف ذلك لطبيعة النظام و التشريع املصريف يف اجلزائر الذي مل يسمح بقيام عمليات االندماج سواء بني البنوك 

ة فيما بينها، أو بني البنوك العمومية و البنوك اخلاصة الوطنية سواء كانت وطنية أو أجنبية، حيث أن التشريع العمومي
فقط من أسهم البنوك اجلزائرية، و هو ما أعترب عائقا أمام  % 07اجلزائري كان يسمح فقط لألجانب متلك   

حيث فشل  ، CPAتح رأس مال القرض الشعيب اجلزائرياملستثمرين األجانب، األمر الذي كان وراء تعثر الشراكة و ف



    0202/ 0202        األستاذ، سنوسي علي     اضرات في مقياس النظام المصرفي الجزائريمح

 

114 

 

إال أن   CPAمشروع توأمة و اخلوصصة اجلزئية هلذا البنك بعدما اشرف بنك اإلخوة "الزار" الفرنسي إبجراء تقييم لـ
 من هذا البنك.  %07بنك "سوسييت جينريال" تراجع عن األمر و طالب بتملك أكثر من 

 44و القاضي ابلسماح للبنوك األجنبية متلك أكثر من  80041ف وزارة املالية يف جوان و لعل القرار املتخذ من طر    
بنك التنمية  ، CPAمن رأس املال البنوك اجلزائرية املقرتحة للخوصصة و الشراكة و هي: القرض الشعيب اجلزائري %

ق عمليات االندماج املصريف يف من شانه أن يساهم يف انطال  BADRو بنك الفالحة و التنمية الريفية  BDLاحمللية
 اجلزائر سواء تعلق األمر يف شكل خوصصة جزئية أو شراكة مع بنوك أجنبية، أو فيما بني البنوك اجلزائرية.

تشجع عمليات االندماج املصريف و حتقيق النتائج املرغوبة على الدولة ضبط عملية االندماج و تدعيم أسس  حىت و    
 .يتطلب األمر منح حوافز لتشجيع عمليات االندماج سواء كانت حوافز ضريبية و غريها الرقابة و اإلشراف، كما

 لبنوك اجلزائريةيف ا الدفعاملعلومات و حتديث وعصرنة نظام .4
عصرنة أنظمة املعلومات والدفع وعصرنة املعامالت املالية واملصرفية وطرق معاجلة املعلومات،  يعترب حتديث و 

املرحلة الراهنة لتدارك التأخر املسجل يف هذا اجملال من جهة، و من جهة أخرى الستكمال مسار جماال ذا أولوية يف 
اإلصالحات املصرفية، و إرساء أسس منظومة مصرفية وطنية تتميز ابحلداثة لتستطيع مواجهة التحدايت التطورات اليت 

 .تشهدها البيئة املصرفية على املستوى العاملي
م املصريف يف الوقت الراهن التأخر املسجل يف جمال حتديث وعصرنة نظم املدفوعات واملعلومات، و إن ما مييز النظا    

يعد هذا اجلانب احد أهم اجلوانب السلبية اليت تطبع النظام املصريف و هو األمر الذي أدى ابهليئات املالية الدولية و على 
ري تقيما سلبيا ويعترب أحد املعوقات الرئيسية يف جلب االستثمار رأسها صندوق النقد الدويل تقييم النظام املصريف اجلزائ

األجنيب، و هذا ابلرغم اإلصالحات املسجلة يف جانبها التشريعي وتعزيز آليات اإلشراف والرقابة، و اليت جتلت من خالل 
 .8001أوت  84الصادر يف  ، 44-01قانون النقد والقرض أو من خالل تعديالته مبوجب األمر 

 أهداف حتديث وعصرنة نظام املعلومات والدفع يف البنوك اجلزائرية:  .1.4
 يهدف حتديث وعصرنة نظام املعلومات البنكية واملالية ونظام والدفع إىل حتقيق األهداف التالية:    
 تطلبات تكييف أنظمة الدفع والتسوايت وكذا التشريعات مع احتياجات املتعاملني، املؤسسات، اإلدارات، واألفراد مل

 ؛اقتصاد متطور يعتمد على الوسائل اإللكرتونية احلديثة
 ؛تقليص آجال التسوايت بني املتعاملني على املستوى الوطين ومع اخلارج 
 ؛ترشيد وحتسني إجراءات حتصيل الشيكات ووسائل الدفع األخرى وأنظمة التحويالت املالية 
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 رتوين الفوري، وكذا حتسني جودة العمليات وتقليص اآلجال املتعلقة تطوير أنظمة الدفع الورقية واستبداهلا ابلدفع اإللك
 ؛مبعاجلة املعلومات

  تطوير وسائل الدفع اإللكرتونية كالبطاقات البنكية اخلاصة ابلسحب والدفع، وتعميم استخدام بطاقات االئتمان لدى
 ؛اجلمهور الواسع

 ؛أكثر يف إدارة املخاطر املرتبطة هبا ختفيض تكاليف إدارة أنظمة الدفع وإدارة السيولة و التحكم 
 ؛حتسني إجراءات دراسة ملفات القروض و حتصيل الديون وتطوير منتجات بنكية جديدة 
  حتسني إدارة خماطر السيولة والقروض و احلماية ضد املخاطر التشغيلية خصوصا يف إطار املبادالت وتسوية العمليات

 ؛ة متعددة األطرافذات األرصدة الكبرية و تسوية نظام املقاص
 ؛تقوية أمن املبادالت وتسوية عمليات السوق املايل بفعالية 
 .حتسني فعالية إدارة السياسة النقدية و مراقبة سيولة االقتصاد 

 مشروع تطوير نظام املعلومات والدفع وتعميم النقد اآليل يف البنوك اجلزائرية:.4.4
ود اآللية أو ما يصطلح عليه الصريفة اإللكرتونية منذ هناية الثمانينات، إدخال النق يف لقد ابشرت البنوك اجلزائرية    

من   La carte De Retraitالسباق إىل طرح بطاقة السحب   4626سنة   CPAحبيث كان القرض الشعيب اجلزائري
رونة يف التعامل مع وتلتها فيما بعد بقية البنوك العمومية األخرى وذلك هبدف إعطاء امل ، DABاملوزعات اآللية للنقود 

 الزابئن والتقليل من االنتظار أمام الشبابيك، ولكن العملية مل تعرف النجاح املنتظر لعدة عوامل لعل أمهها:
 ؛غياب الثقافة املصرفية  يف جمتمع ال يتعامل بوسائل الدفع ويفضل التعامل نقدا 
 ؛لثقة واجلهل هبذه التقنياتضعف اإلقبال على استخدام وساءل الدفع اإللكرتونية نظرا لعدم ا 
 .ارتفاع تكاليف تركيب وصيانة اآلالت والتجهيزات اإللكرتونية ابلنسبة للبنوك 

و من اجل التكفل اجليد مبسالة إدخال وتعميم الصريفة اإللكرتونية يف البنوك اجلزائرية ابدرت السلطات املالية إىل      
املشرتكة  عامالت املصرفية والنقديةال أتلية إنشاء شركة

SATIM  وهي شركة مسامهة بني البنوك العمومية  1995سنة
 مليون دينار جزائري. 84اجلزائرية وبلغ رأمساهلا عند التأسيس 

و أوكلت هلا مهمة اإلشراف على عملية حتديث وعصرنة نظام الدفع و تعميم النقد اآليل و العمل على تعميم     
 املصريف اجلزائري.استخدام البطاقات البنكية يف الوسط 

 ابملهام التالية: SATIMكما تكفلت شركة      
  املشاركة يف إجناز برامج حيازة الشبابيك األوتوماتكية وتسيري الشبابيك املنشأة ومراقبة العمليات وضمان الصيانة 
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    0202/ 0202        األستاذ، سنوسي علي     اضرات في مقياس النظام المصرفي الجزائريمح

 

116 

 

 ؛التعاقد مع املؤسسات املختصة يف جمال التكنولوجيا املصرفية إلجناز الربامج 
 ؛ار الصكوك البنكية ومنح الرمز السرياإلشراف على إصد 
 .العمل على تطوير نظم املعلومات املالية واملصرفية ابلتعاون مع اتصاالت اجلزائر 

لإلسراع يف وترية آتلية نظام املعلومات والدفع وتعميم الصريفة اإللكرتونية، إال  SATIMو ابلرغم من أتسيس شركة      
منتظرا نظرا لتأخر مشروع الربط الشبكي  بني البنوك واملؤسسات املالية وما عرف أن ذلك مل يتحقق ابلقدر الذي كان 

"، فبعد القيام إبجناز الدراسات اخلاصة به   مبساعدة البنك العاملي، وبعد اختيار شركة برتغالية لتنفيذ  RIS مبشروع "ريس
، إال أن املشروع مل 4666يذه إبتداءا من سنة ماليني دوالرعلى أن يبدأ العمل يف تنف 01املشروع بتكلفة تقدر حبوايل 

، وهذا بضغط من األوساط املالية اخلارجية، ألن 8004يتم اجنازه ومت التخلي عنه، ليتم إعادة إحيائه من جديد سنة 
 أتخر تنفيذ هذا املشروع أصبح يسيء إىل صورة النظام املصريف اجلزائري.

وير الصريفة اإللكرتونية والنقد اإللكرتوين جتدر اإلشارة إىل اجلهود القائمة، و يف إطار الورشة املفتوحة يف جمال تط    
سواء كانت حملية أو مع الشريك األجنيب، من أجل إقامة هذا املشروع، ولكن بطء عمليات اإلجناز جتعلنا نتساءل عن 

ما بني شركة  8001من سنة األسباب، وسوف نشري هنا إىل حالتني أوهلما تتمثل يف العقد املربم يف شهر أبريل 
 (Satim:  société algérienne d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique)ساتيم

من أجل تعميم النقد اإللكرتوين يف البنوك اجلزائرية، وكان من املقرر أن  Ingenico Data Systemsوالشركة الفرنسية 
فس السنة إبصدار أول بطاقة دفع مصرفية، مث إصدار أول بطاقة دولية يف الثالثي األول من سنة تبزغ مثرته يف نوفمرب من ن

، الرائدة يف "Diagram-Edi"، أما احلالة الثانية فتتعلق ابتفاق شراكة مت يف نفس الفرتة ما بني اجملموعة الفرنسية 8005
 MAGACTالبياانت املالية، وثالث مؤسسات جزائرية هي جمال الربجميات املتعلقة الصريفة اإللكرتونية و أمن تبادل 

Multimédia   وSoft Engineering  و مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين(Cerist) ، لتنشأ على إثره شركة خمتلطة
ه واهلدف من إقامة هذ .( AEBS:  Algeria E-Banking Service)مسيت بـ "اجلزائر خلدمات الصريفة اإللكرتونية" 

 املؤسسة هو حتقيق مشروع الصريفة على اخلط يف اجلزائر، و هو حل يهم طبعا كل املصارف اجلزائرية. 
وهكذا، وإن كان الوعي أبمهية املشروع موجودا والنية قائمة، فإن ما ينقص على ما يبدو هو احلزم والسرعة يف التنفيذ،    

 .8004اجل، أي خالل بداية السنة القادمة وأنمل أن يرى هذا الشروع أوىل مثراته يف القريب الع

يشري واقع استخدام النقد اآليل املتمثل يف وسائل الدفع واقع الصريفة اإللكرتونية يف البنوك اجلزائرية:     .3.4
اإللكرتونية وعلى رأسها البطاقات البنكية أن استخدامها جد حمدود  يف اجملتمع اجلزائري  ففي الوقت الذي أصبح 

 ل ابلبطاقات البنكية جزء ال يتجزأ من احلياة اليومية لألفراد يف اجملتمعات املتقدمة وحىت يف بعض الدول النامية التعام
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يشمل نظام الدفع الذي مت  ونظام املقاصة اإللكرتونية: RTGSوحتديث نظام الدفع وتطبيق نظام  ةعصرن 4.4
طرق والدفع والتحصيل واىل جانب هذه العناصر الثالث يتم إدخاله هيئات الوساطة املالية، وأدوات ووسائل الدفع، و 

 :1إعادة إدماج نظام املعلومات بني هيئات الوساطة املالية ويهدف مشروع حتديث وعصرنة نظام الدفع  إىل
 ملدفوعات وضع بنية أساسية ذات فعالية كبرية يف معاجلة العمليات مابني البنوك والسوق املايل، وخاصة تطوير نظام ا

 للمبالغ الكبرية؛
 ض التحويالت ذات املبالغ الصغرية؛تطوير معايري ومقاييس النظام املستقبلي لتعوي 
 سن تسيري وإدارة حتديث وعصرنة نظام املعلومات لبنك اجلزائر كعنصر ضروري من أجل فعالية الرقابة املصرفية، وح

 السياسة النقدية؛
  علومات؛البنوك واملؤسسات املالية، لتسهيل املبادالت و تبادل امل بني بنك اجلزائر وخمتلف االتصاالتتقوية بنية 
 موال بطريقة سريعة وفعالة وآمنة؛الوصول إىل نظام دفع وحتويل املعلومات واأل 
  اإلثبات اإللكرتوين والتوقيع اإللكرتوين. قحتديد اإلطار القانوين الذي حيدد قواعد املعامالت اإللكرتونية، كطر 

نظام املدفوعات للقيم الكبرية خالل  :(RTGSدفوعات القيم الكبرية خالل الوقت احلقيقي)نظام امل .4.5.5
الوقت احلقيقي هو نظام دفع مابني البنوك، أين يتم حتويل املبالغ الكبرية والتحويالت املستعجلة  اليت تفوق قيمتها عشرة 

وشرع  ، وذلك بتحديد اخلصائص التقنية والتشغيلية 8005ماليني دينار، ومت الشروع يف تنفيذ هذا النظام خالل سنة 
وهذا حبضور ممثلي  8004وابلفعل مت تشغيله بصفة هنائية مع مطلع شهر فيفري  8004مع هناية  ةيف مرحلته التجريبي

 مدى استجابته للمعايري املعمول هبا دوليا. ، البنك الدويل للتأكد من سالمة تشغيل النظام
ع للمبالغ الكبرية سيمكن البك املركزي من مراقبة حركة التحويالت املالية واكتشاف عمليات إن تطبيق نظام الدف   

 .ارة السيولة لدى البنوك التجاريةتبييض األموال، وحيسن من إد
لتسوايت   Télétraitement نظام املقاصة اإللكرتونية يعتمد على املعاجلة عن بعد :نظام املقاصة اإللكرتونية -8

ويعرف بنظام الدفع الشامل للمبالغ الصغرية، حبيث تتم عملية املقاصة  ، ت فيما بني البنوك واملؤسسات املاليةاملعامال
 بصورة آلية بني البنوك ابالعتماد على الربط الشبكي فيما بينها وهذا حتت إشراف وإدارة البنك املركزي

 :2ويهدف نظام املقاصة اإللكرتونية إىل 
 ( أتليةAutomatisation) .التبادل مابني البنوك لعمليات الدفع اليت ينفذها املتعاملون 

                                                           

 .8005تقرير بنك اجلزائر لسنة   1 

   RTGS:  régime de traitement des grandes sommes. 

 484ص  ، 8001محيزي سيد أمحد، حتديث وسائل الدفع كعنصر لتأهيل النظام املصريف اجلزائري، رسالة ماجستري جامعة اجلزائر، 2 
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 ؛تقليص أجال التحصيل ابملقارنة ابلعمليات اليت يقوم هبا كل بنك 
 ؛ضمان امن املبادالت لتفادي حدوث خسائر أو مشاكل يف احملاسبة 
 ( إمكانية مركزةCentralisationأرصدة التسوية، إذ يصبح هناك حساب واحد للتس ) وية مع رصيد واحد صايف ميكن

 اي من طرف البنوك؛متابعته مركز 
 سيولة على مستوى البنوك التجارية؛حتسني تسيري ال 
 .متكني البنك املركزي من التحكم ومراقبة الكتلة النقدية 

وسائل الدفع  و لنجاح نظام املقاصة اإللكرتونية جيب حتديد  طبيعة املتدخلون يف نظام املقاصة اإللكرتونية، حتديد    
 وكيف يتم تنظيم يوم املقاصة اإللكرتونية.  ةاليت يتم تبادهلا بني املشاركني بواسطة نظام املقاصة اإللكرتوني
 8005إبنشاء مركز ما قبل املقاصة بني البنك يف أوت  1ويف إطار حتديث نظام الدفع للقيم الصغرية قام بنك اجلزائر

 واملسامهني يف هذا النظام هم:  ، اإللكرتونية ويهدف إىل ضمان اجناز نظام املقاصة
على أن  8004بنك اجلزائر والبنوك التجارية واخلزينة العمومية وبريد اجلزائر، وحددت اآلجال حبيث انطلق فيه سنة    

ولكن ، إال أن املالحظ ميدانيا أن التطبيق الفعلي هلذا النظام سيعرف أتخرا، 8004يبدأ فيه بصورة عملية مع بداية 
 نعتقد أن األمور اجلدية قد حسمت وسيتم تطبيقه خالل هذت السنة.

وتؤكد السلطات املالية يف اجلزائر وعلى رأسها بنك اجلزائر أن عملية حتديث وعصرنة نظام الدفع ستتجسد فعليا من    
 RTGSة لتشغيل نظام هذه الشبكة تعد القاعدة األساسي RMIخالل الشروع يف تشغيل الشبكة النقدية مابني البنوك 

ونظام املقاصة اإللكرتونية، إن هذه الشبكة ستسمح بتعميم استعمال البطاقات البنكية و التوسع يف تطبيق الصريفة 
 .اإللكرتونية

إن تشغيل هذه الشبكة يتطلب حجم اكرب من االستثمارات املوجهة القتناء األجهزة اإللكرتونية احلديثة وابلنظر إىل    
الية املرحية اليت تتمتع هبا اجلزائر يف الوقت الراهن فنرى أبن الوقت جد مناسب لتحديث وعصرنة النظام الوضعية امل

املصريف اجلزائري  واكتساب تكنولوجيا الصناعة املصرفية لتمكني البنوك من أداء دورها بفعالية يف ظل تعاظم التحدايت 
صرفية واملنافسة الشديدة اليت أصبحت متيز السوق املصرفية يف اخلدمات اليت محلتها التطورات العاملية يف جمال الصناعة امل

 املصرفية اإللكرتونية.

 
 

 

                                                           

 .8005تقرير بنك اجلزائر   1 
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 إدارة املخاطر املصرفية .5
الشك أن الصناعة املصرفية من أكثر الصناعات تعرضا للمخاطر السيما يف عاملنا املعاصر، حيث تعاظمت          

ت التحرير املايل و مستحداثت العمل املصريف     و تنامي استخدام هذه املخاطر و تغريت طبيعتها يف ظل تطورا
كتسب موضوع ا أدوات مالية جديدة ساعد على خلقها التقدم التكنولوجي اهلائل يف الصناعة املصرفية، ومن هنا فقد 

 .1الءة املصرفيةإدارة املخاطر أمهية متزايدة لدى البنوك، كما  أدرجته جلنة ابزل كأحد احملاور اهلامة لتحديد امل
و متاشيا مع االجتاهات العاملية يف هذا الصدد جيب على البنوك اجلزائرية انتهاج سياسات اإلدارة املخاطر و    

 استحداث إدارة متخصصة يكون هدفها التحكم يف درجات املخاطر اليت تتعرض هلا أعمال البنك على تنوعها.
ا إلقاء الضوء على املوضوع إدارة املخاطر من خالل عرض لألنواع املختلفة و من منطلق أمهية هذه اخلطوة، فقد رأين   

للمخاطر اليت تواجه العمل املصريف، مث نستعرض الدور األساسي إلدارة املخاطر و أمهيته ابلنسبة للبنوك، و ختاما نقوم 
ها من قبل البنوك اجلزائرية لتفعيل بطرح املبادئ األساسية إلدارة املخاطر و اليت تنطوي على اإلجراءات الواجب اختاذ

 سياساهتا اجلديدة يف إدارة املخاطر.
 مفهوم املخاطر املصرفية: .6.5

تعد املخاطرة مالزمة لكل نشاط من نشاطات املؤسسات املصرفية، لذلك فإنه ينبغي على هذه املؤسسات أن  
أيضا أن يتسع حذرها من املخاطرة إىل كل  جتد توازن بني فرصة احلصول على عوائد هلا و بني مواجهتها، و ينبغي

 .2أشكاهلا مبا فيها تلك املخاطر البنكية البحتة اليت ال تستدعي متابعة العميل عند وقوعها بل يتحملها البنك فقط
و يواجه البنك عند منح القروض مشكلة تقدير املخاطر املتعلقة ابلقرض، و حياول التحكم فيها أو التخفيف من    

، 3اليت قد متتد ليس فقط إىل عدم حتقيق البنك للعائد املتوقع من القرض، و إمنا إىل خسارة األموال املقرضة ذاهتاآاثرها 
و هناك العديد من التعريفات اخلاصة مبصطلح املخاطر البنكية، و من أمهها أن هذه املخاطر تعرف أبهنا التقلبات يف 

 .4القيمة السوقية للبنك
إىل نوعني، فمنها ما هو عام و هو نوع خيرج عن إرادة البنك و العميل معا، كمخاطر التضخم،  و تنقسم املخاطرة   

خماطر الدورة االقتصادية، خماطر تغري أسعار الفائدة و أسعار الصرف...اخل، و منها ما هو خاص يتعلق بطبيعة نشاط 

                                                           
 441-444، ص8008ة و النشر، مصر، سيد اهلواري و آخرون، األسواق و املؤسسات املالية، البيان للطباع 1
، املدرســة العليــا بـن عمــر خالـد، تقــدير خمـاطرة القــرض وفــق الطـرق اإلحصــائية: دراسـة حالــة البنــك الـوطين اجلزائــري، رسـالة ماجســتري علــوم التسـيري، ختصــص ماليـة 2

 46، ص 8001/8005للتجارة، 
 815،ص8000، الدار اجلامعية، مصر، -البورصة و البنوك التجارية  –ات املالية حممد صاحل احلناوي & سيدة عبد الفتاح عبد السالم، املؤسس 3
 44، ص 8005، سبتمرب 824نبيل حشاد، "إدارة املخاطر املصرفية"، جملة إحتاد املصارف العربية، العدد  4
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 إسرتجاع رؤوس األموال املقرضة أو يف حتصيل البنك و عميله، و بصفة عامة يرتبط اخلطر البنكي حبالة عدم التأكد يف
 .1أرابح مستقبلية متوقعة

 أنواع املخاطر اليت يتعرض هلا النشاط املصريف:  .1.5
 : 2ميكن تقسيم أنواع املخاطر املصرفية على جمموعتني رئيسيتني و ذلك على النحو التايل   
 :طر االئتمانية، خماطر أسعار الصرف، خماطر أسعار الفائدة، و تشمل املخااجملموعة األوىل: خماطر الصريفة التقليدية

 خماطر التسعري، خماطر السيولة، خماطر التشغيل، املخاطر القانونية، خماطر االلتزام، املخاطر إلسرتاتيجية.
 :معة، و تشمل املخاطر اإلسرتاتيجية، خماطر التشغيل، خماطر الس   اجملموعة الثانية: خماطر الصريفة اإللكرتونية

 .املخاطر القانونية، املخاطر على الصريفة التقليدية
 خماطر الصريفة التقليدية:  6.1.5

   Credit Riskاملخاطر اإلئتمانية:  6.6.1.5
من األنشطة الرئيسية للبنوك، و اليت ترتبط بعدد من املخاطر، مثل توقف العميل عن الوفاء  االئتماينيعد التوسع     

، أو فشل البنك يف حتديد جودة األصول و ما يرتتب على ذلك االئتماينية مع البنك، أو خماطر الرتكز التعاقد ابلتزاماته
من عدم تكوين املخصصات الكافية لتجنب تعرض أموال املودعني خلسائر غري حمسوبة، هذا و تشمل املخاطر 

مليزانية مثل خطاابت الضمان أو اإلعتمادات البنود داخل امليزانية مثل القروض و السندات و البنود خارج ا االئتمانية
 املستندية.

، و خطر التوقيع، و هو خطر يتعلق ابلنشاط البنكي من خالل منح قرض لو يدعى هذا اخلطر كذلك خبطر العمي    
ا جزئيا أو كلي االستحقاقأو شخص طبيعي، أين يواجه البنك خطر إفالس العميل و ابلتايل ال يويف عند ميعاد  ةملؤسس

، و من هنا تظهر مسئولية البنك يف ضرورة مراعاته توفر الضماانت الكافية لتغطية هذا النوع من اخلطر و 3مببلغ ديونه
 منه اخلسائر احملتملة.

 منها:  االئتمانيةو هناك عدد من العوامل اليت تساهم يف حدوث املخاطر    
  :عوامل خارجية عن نطاق املؤسسة 
  غري متوقع يف أسواق املال. اهنيارحنو الركود أو الكساد أو حدوث  االقتصاد كاجتاه،  ديةاالقتصاتغريات األوضاع 

                                                           
1 Anne Marie Percie du sert, Risque et contrôle de risque, Economica, Paris, 1999, p:  25. 

  احتاد املصارف العربية، إدارة األصول و خماطر التمويل يف العمل املصريف التقليدي و اإلسالمي، 2.8000

3 Département des études et développement de l'APTBEF, "Risques bancaires et environnement international", à 

partir du site d'internet:  www.apbt.org.tn/fr/htm/dossiers/dossiersdumois.asp, Consulté le:  18/06/2005 

http://www.apbt.org.tn/fr/htm/dossiers/dossiersdumois.asp
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 .تغريات يف حركة السوق يرتتب عليها آاثر سلبية على املقرتضني 
 :عوامل داخلية 

  ابلبنك سواء لعدم اخلربة أو لعدم التدريب الكايف.  االستثمارأو  االئتمانضعف إدارة 
  رشيدة.  مانيةائتعدم و جود سياسة 
 .ضعف سياسات التسعري 
 .ضعف إجراءات متابعة املخاطر و الرقابة عليها 

   Foreign Exchange Riskخماطر أسعار الصرف:  .1.6.1.5
تواجه البنوك خطر فقدها جلزء من أصوهلا نتيجة لتحركات أسعار الصرف، و ذلك على الرغم مما تتيحه القواعد     

افية و حتديد بصورة منوذجية هلذه النوعية من املخاطر، على سبيل املثال فإن تبين البنوك ملراكز احملاسبية الراسخة من شف
سوف يسهم يف زايدة خماطر السوق اليت يتعرض هلا  االستقرارمفتوحة لعمالهتا يف وقت تتسم فيه أسعار الصرف بعدم 

و العمليات اآلجلة أبشكاهلا املختلفة و اليت   Spot Transactionsعمليات الفورية للالبنك، و هذا يشمل املركز املفتوح 
 .Derivatives1تندرج حتت مسمى املشتقات املالية 

و يعرف خطر سعر الصرف بذلك اخلطر املرتبط بتطور مستقبلي لسعر صرف عملة أجنبية يتحمله مالك أصل أو     
ي التقلبات اليت تعرفها أسعار الصرف ابلبنوك ، و تؤد2صاحب ديون أو حقوق مقيمة بتلك العملة )العملة األجنبية(

فإن البنك حيقق أرابحا )فوائد أكرب  تإىل نتائج ميكن أن تكون إجيابية أو سلبية، ففي حالة زايدة سعر صرف العمال
 به. استدانسعر تلك العملة عن السعر الذي  اخنفاضالقرض(، و ابلعكس ميكنه حتمل خسارة يف حالة  ىعل

تنشأ هذه املخاطر عن تقلبات أسعار الفائدة ابلسوق مبا  :  Interest Rate Riskأسعار الفائدة:  خماطر .3.6.1.5
و األصول، و  االلتزاماتأسعار الفائدة على كل من  اتساقيؤدي إىل حتقيق خسائر ملموسة للبنك يف حالة عدم 

 االلتزاماتن الوقوف على معدالت تكلفة تتصاعد هذه املخاطر يف حالة عدم توافر نظام معلومات لدى البنك ميكنه م
لكل عملة من حيث  االلتزاماتو معدالت العائد على األصول، أو يساعده على حتديد مقدار الفجوة بني األصول و 

 إعادة التسعري و مدى احلساسية ملتغريات أسعار الفائدة.
لتغريات غري املالئمة لسعر الفائدة، و يتمثل يف و يعرف خطر سعر الفائدة ابخلسارة احملتملة للبنك و النامجة عن ا    

، و حتصل هذه املخاطرة عندما 3مدى حساسية التدفقات النقدية سلبيا للتغريات اليت تطرأ على مستوى أسعار الفائدة
 .ماتاالستخداتكاليف املوارد عن مردودية تلك  ابتعادو تزداد بزايدة  االستحقاقاتتكون تكلفة املوارد أكرب من عوائد 

                                                           
 .884: ، ص4664إبراهيم منري هندي، إدارة البنوك التجارية مدخل اختاذ القرارات، الطبعة الثانية، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية،  1

2 Georges Sauvageot, Précis de finance, NATHAN, Paris, 1997, p:  126.  
3 J Bessis, Gestion des risques et gestion actif-passif des banques, Dalloz, Paris, 1996, p:  17.   
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إذن خماطرة سعر الفائدة متس كل املتعاملني يف البنوك سواء كانوا مقرضني أو مقرتضني، فاملقرض يتحمل خطر    
 . 1ابرتفاعهاتكاليف ديونه  ارتفاعمعدالت الفائدة، أما املقرتض فيتحمل  اخنفضتعوائده إذا  اخنفاض

يف أسعار األصول، و بوجه خاص حمفظة و تنشأ عن التغريات  : Price Riskخماطر التسعري:  .4.6.1.5
املالية، و توجد عوامل خارجية و داخلية تؤثر يف خماطر التسعري و تتمثل العوامل اخلارجية يف الظروف  االستثمارات

نفسها و منها اهليكل  االقتصاديةاحمللية و مناخ العمال السائد ابلسوق، أما العوامل الداخلية فتتعلق ابلوحدة  االقتصادية
 التمويلي و نتيجة النشاط و مدى كفاءة التشغيل و غريها من الظروف الداخلية.

قبل الغري  االلتزاماتتنشأ خماطر السيولة عن عدم قدرة البنك تلبية  :  Liquidity Riskخماطر السيولة:  .5.6.1.5
عند عدم القدرة على التسييل أو متويل زايدة األصول، و هو ما يؤدي إىل التأثري السليب على رحبية البنك و خاصة 

 : 2الفوري لألصول بتكلفة مقبولة، و قد تقف عدة أسباب وراء التعرض ملخاطر السيولة نذكر منها
  االستحقاقمن حيث آجال  االلتزاماتضعف ختطيط السيولة ابلبنك، مما يؤدي إىل عدم التناسق بني األصول و. 
  ألرصدة سائلة. يصعب حتويلها استخداماتسوء توزيع األصول على 
  فعلية.  التزاماتالعرضية إىل  االلتزاماتالتحول املفاجئ لبعض 

و األزمات احلادة يف أسواق املال يف التعرض ملخاطر  االقتصاديهذا كما تسهم بعض العوامل اخلارجية مثل الركود     
 السيولة.

ية ابلرصيد الصايف للبنك، مبعىن الفرق بني قيمة تعرف املالءة املال : Solvency Risk خطر املالءة املالية: .6.6.1.5
،كما تعرف التزاماته)موارده( على  استعماالته، فنقول أن البنك له مالءة مالية يف حالة تفوق التزاماتهو  استعماالته

بنك ، و حيدث ذلك عندما تنخفض القيمة السوقية ألصول ال3ابلتزاماتهعدم قدرته على الوفاء  ابحتمالمالءة البنك 
مجيع أصوله فلن يكون قادرا على  تسبيلإىل  اضطر، و هذا يعين أنه إذا اللتزاماتهإىل مستوى أقل من القيمة السوقية 

 و ابلتايل تتحقق خسارة لكل املودعني. التزاماتهسداد مجيع 
خماطرة القرض اليت تنجم و يعترب خطر املالءة املالية كنتيجة ملختلف املخاطر اليت يتعرض إليها البنك، مبا يف ذلك    

، ابإلضافة إىل استخداماتهأمواله، و خماطرة الفائدة اليت جتعل تكلفة موارده أكرب من عوائد  اسرتدادعن فشل البنك يف 
 .احتياطاتهخماطر الصرف و السيولة اليت تؤثر على رأمسال البنك و 

                                                           
1  Sylvie de Coussergues, La gestion de la banque, Edition DUNOD, Paris, 1992, P:  106. 

 .886إبراهيم منري هندي، مرجع سبق ذكره، ص: 2

 .64ص: ،8004 طارق عبد العال محاد، تقييم أداء البنوك التجارية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 3
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بة الداخلية، و ضعف سيطرة جملس اإلدارة يعد قصور الرقا    : Operational Riskخماطر التشغيل:  .7.6.1.5
يف البنوك من أهم أنواع خماطر التشغيل اليت ميكن أن تؤدي إىل خسائر مالية نتيجة اخلطأ أو  رعلى جمرايت األمو 

التدليس أو تعطيل تنفيذ القرارات يف الوقت املناسب، أو ممارسة العمل املصريف أبسلوب غري مالئم، كما تشمل خماطر 
أيضا اخلطأ و األعطال يف نظم تكنولوجيا املعلومات مما يؤدي إىل عدم توافر املعلومات يف الوقت املناسب و  التشغيل

 ابلدقة املطلوبة.
تتعرض البنوك ملخاطر قانونية قد تؤدي إىل فقدان جانب من أصوهلا  : Legal Riskاملخاطر القانونية:  .9.6.1.5

ذلك نتيجة عدم توافر رأي قانوين سليم أو عدم كفاية املستندات القانونية، أو دخول  أو زايدة إلتزاماهتا قبل الغري،     و
 .تيف أنواع جديدة من املعامالت مع عدم و جود قانون ينظم هذه املعامال

و يقصد هبا تعرض البنك لعقوابت سواء يف شكل جزاءات  : Compliance Risk: االلتزاماتخماطر  .8.6.1.5
 من ممارسة نشاط معني الرتكابه خمالفات. مالية أو احلرمان
أيخذ اخلطر التجاري ابلنسبة للبنك عدة أشكال، فقد يتعلق  :Commercial Riskاخلطر التجاري:  .69.6.1.5

ابلصورة التجارية للبنك،كما يتمثل يف خسارة الزابئن، أو فشل إطالق و ترويج منتوج ذو خدمة بنكية جديدة، أو سوء 
الزابئن، أو أتثري سليب إلشهار خاص ابلبنك، أو إشاعة عن البنك تضر بصورته، و قد يطرح اخلطر  تالحتياجامعاجلة 

البنك  استطاعيف قطاع نشاطه، فكلما  استقالليتهالتجاري من جانب خطر السوق الذي يوضح درجة ختصص البنك و 
 من تنويع نشاطه يف القطاع قل اخلطر التجاري ابملقابل، و العكس صحيح.

  Strategicاخلطر اإلسرتاتيجي: :Risk Management Internal:  1أخطار التسيري الداخلي .6.6.1.56

Risk  مناسبة للبنك حيدد من  ةو يسمى هذا اخلطر كذلك خبطر السياسة العامة، و ينشأ نتيجة لغياب إسرتاتيجي
ل يف ضوء الظروف البيئية العامة و ظروف خالهلا املسار الواجب إتباعه لتحقيق أهدافه يف األجلني القصري و الطوي

على حتليل القوة الذاتية، على سبيل املثال نذكر خطر التوسع يف منح القروض من طرف البنوك  اعتماداملنافسني و 
يف جماالت أقل عائدا(، و  االستثماريف األداء ) اخنفاضالغربية للدول النامية، أو ختصص البنك يف سوق يشهد حالة 

اخلطر غياب أو سوء توجيه إسرتاتيجي للبنك مما حيمله نتائج سلبية على مسار تطوره و منوه خصوصا يف ظل  يبني هذا
 حميط يتميز مبنافسة كبرية.

  :اخلطر التقين يف املعاجلة اإلدارية و احملاسبية للعمليات البنكيةRisk Technical:  يشمل هذا اخلطر اخلسائر
تنفيذ العمليات اليومية للبنك )إدارية أو حماسبية(، على سبيل املثال: خطأ يف حتويل  النامجة عن أخطاء يف املعاجلة و

رأس املال، تضييع الربيد، خطأ يف اتريخ القيمة، خطأ يف املبلغ....اخل، و يعرف هذا اخلطر بتسمية اخلطر العملي و هو 
                                                           
1 Philipe.Charles, Economie et gestion bancaire, Edition Dunod, Paris, 1999, pp  91- 92.  
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إلعالم اآليل )يف إعداد برامج اإلعالم اآليل، ا ابستعماليشمل ابإلضافة ملا سبق، على خطر معاجلة العمليات البنكية 
الذي قد يؤدي إىل إفشاء السر  االتصالو صيانتها، و يف تشغيل و تنفيذ معاجلة العمليات اليومية، و خطر  استغالهلا
 املهين(.

  :اخلطر التنظيميOrganisational Risk:  نكي التشريعات املنظمة للنشاط الب احرتاميعكس اخلطر التنظيمي عدم
و هو ما ينتج عنه حتمل البنك جزاءات و غرامات يدفعها حسب ما هو منصوص عليه يف هذه التشريعات، و أتخذ 

 من البنك. االعتمادهذه العقوابت طابع قضائي أو جبائي أو جنائي، و قد تصل درجة العقوبة إىل حد سحب 
املبادئ و القواعد الداخلية للنشاط  اماحرت و يشمل هذا اخلطر كذلك على اخلطر املعنوي الناتج عن عدم   

البنكي، كخطأ الكشف عن السر املهين الذي يؤدي إىل خسارة حمتملة للزابئن و إىل تعرض البنك إلجراءات عقابية 
 ذات طابع مايل.

 :ل نصنف يف هذا اجلانب بعض أخطار التسيري الداخلي و اليت تعترب أقل أمهية مقارنة مبا سبق ذكره مث أخطار أخرى
 خطر نقص التشغيل الذي يعكس سوء تنظيم بني مصاحل البنك، و خطر تسيري املوظفني.

ترتكز الصناعة املصرفية يف مضموهنا على فن إدارة املخاطر، و بدون املخاطر، تقل  مفهوم إدارة املخاطر: .3.5
جانب أكرب من األرابح، و من  األرابح أو تنعدم، فكلما قبل البنك أن يتعرض لقدر أكرب من املخاطر، جنح يف حتقيق

بذكاء لتعظيم العائد على  احتوائهااملصرفيني ملخاطر عملهم، ليس لتجنبها بل للعمل على  اكتشافهنا أتيت أمهية 
 للنجاح. يالذي هو يف النهاية املقياس احلقيق االستثمارات

  :1و على ذلك فان حسن إدارة املخاطر يشمل املرور أبربعة مراحل أساسية    
 ؛تعريف املخاطر اليت يتعرض هلا العمل املصريف 
 ؛القدرة على قياس تلك املخاطر بصفة مستمرة من خالل نظم معلومات مالئمة 
 ؛املخاطر اليت يرغب البنك يف التعرض هلا اختيار 
  عائد مقابل القرارات الصحيحة يف الوقت املناسب لتعظيم ال اختاذمراقبة اإلدارة لتلك املخاطر و قياسها مبعايري و

 حتجيم املخاطر، و هو جهد متواصل ال ينتهي و ميثل صميم العمل املصريف.
 أمهية إدارة املخاطر:  .4.5
إن قياس املخاطر بغرض مراقبتها و التحكم فيها هو دور أساسي ختدم به إدارات املخاطر اجلديدة يف البنوك عددا     

 من الوظائف اهلامة هبذه البنوك، نذكر منها: 

                                                           
 .8001، سنة 14رة االقتصادية، العدد بنك اإلسكندرية، النش 1
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 ملساعدة يف تشكيل رؤية واضحة، يتم بناء عليها حتديد خطة و سياسة العمل.ا 
  .تنمية و تطوير ميزة تنافسية للبنك عن طريق التحكم يف التكاليف احلالية و املستقبلية اليت تؤثر على الرحبية 
 .تقدير املخاطر و التحوط ضدها مبا ال يؤثر على رحبية البنك 
  التسعري.املساعدة يف إختاذ قرارات 

  .تطوير إدارة حمافظ األوراق املالية و العمل على تنويع تلك األوراق، من خالل حتسني املوازنة بني املخاطر و الرحبية 
  معدل كفاية رأس املال وفقا للمقرتحات اجلديدة للجنة ابزل، و الذي سيمثل عقبة  احتسابمساعدة البنك على

س و إدارة خماطرها أبسلوب علمي، حيث أن املتطلبات اجلديدة للجنة ابزل تعتمد رئيسية أمام البنوك اليت لن تستطيع قيا
هذا فضال عن إضافة أنواع  ، Loss Normsعلى القدرة على قياس و متابعة و التحكم يف معدالت اخلسائر املتوقعة 

 احلايل. االتفاقلها املقرتح بشأن كفاية رأس املال، خبالف املخاطر اليت يشم االتفاقجديدة من املخاطر إىل 
 مبادئ إدارة املخاطر:  .5.5
يعترب مبدأ إدارة املخاطر مبثابة عملية يتم من خالهلا التحديد و القياس و املتابعة و املراقبة، للمخاطر اليت يواجهها     

فة يف التعامل مع البنك، و تلعب إدارة املخاطر يف البنوك دورا قياداي يف تعريف األهداف و الطرق و الوسائل و الفلس
املخاطر. و الشك أن جناح أي بنية إلدارة املخاطر لدى أي بنك يعتمد اعتمادا كليا على مدى التزامه ابألنظمة 
الداخلية و التشريعات السارية و ابألطر احملددة و األهداف الواضحة و على مدى استعداده للتعامل مع املخاطر 

 املعنية.  
ملخاطر، فانه ينبغي على أي بنك تطبيق و االلتزام مببادئ هذه اإلدارة، و وفقا ملا جاء بورقة و نظرا ألمهية إدارة ا   

جلنة الرقابة املصرفية العربية جمللس حمافظي البنوك املركزية            و مؤسسات النقد العربية  اجتماعالعمل املقدمة يف 
 :1رة املخاطر فيما يليحتت عنوان "مبادئ إدارة املخاطر" تتمثل أهم مبادئ إدا

تقع مسؤولية إدارة املخاطر بشكل أساسي على عاتق جملس اإلدارة  دور جملس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية: .6.5.5
لكل بنك، الذي يعترب املسئول أمام املسامهني عن أعمال البنك، و هو ما يستوجب فهم املخاطر اليت يواجهها البنك و 

 لوب فعال و كفء.التأكد من أهنا تدار أبس
  على جملس اإلدارة إقرار إسرتاتيجية إدارة املخاطر، و تشجيع القائمني على اإلدارة على قبول و اخذ املخاطر

 بعقالنية، يف إطار هذه السياسات، و يعمل على جتنب املخاطر اليت يصعب عليهم تقييمها. 

                                                           
 .44رجع سابق، ص:، م بنك اإلسكندرية .1

-  Christopher.L culp, Theory of risk management, John Wily, Sows Inc, 2000. 
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 طر" تشمل يف عضويتها بعض املسئولني التنفيذينيأن تكون لدى كل البنوك جلنة مستقبلة تسمى "جلنة إدارة املخا 
إىل إسرتاتيجية املخاطر و  استناداابلبنك، و يناط هبذه اللجنة مسؤولية حتديد و وضع سياسات إدارة املخاطر 

 أسلوب احليطة و احلذر و عدم الرتكيز على االعتباراإلسرتاتيجية العامة للبنك اليت يضعها جملس اإلدارة، مع األخذ يف 
 نوع واحد من املخاطر.

 السياسات و اإلجراءات:.1.5.5
  كون مجيع الوظائف و املسؤوليات، مبا فيها مسؤولية رفع التقارير، حمددة و واضحة لتغطية مجيع أنواع املخاطر اليت

 يواجهها البنك.
  مية ملراقبة و قياس إنشاء إدارة متخصصة تتوىل تطبيق سياسات إدارة املخاطر، و تقع على عاتقها املسؤولية اليو

املخاطر للتأكد من أن أنشطة البنك تتم وفق السياسات و احلدود املعتمدة، و تكون تلك اإلدارة مسئولة أمام جلنة إدارة 
 املخاطر. 

  و السوق و  االئتمانيتم تعيني مسؤول خماطر لكل نوع من املخاطر الرئيسية اليت يواجهها كل بنك، و خاصة خماطر
رتط أن تكون لدى كل منهم الدراية الكافية و اخلربة يف جمال عمله  و يف جمال خدمات و منتجات البنك السيولة، و يش

 .ابختصاصهذات العالقة ابملخاطر املتعلقة 
  اجلديد، البد من اختاذ اإلجراءات التالية قبل الشروع يف أي صفقة: للمنتجابلنسبة 

ألساسي أو اللوائح الداخلية للبنك، و استيفاء أي متطلبات رقابية هبذا * موافقة اجلهة املعنية ابلبنك حسب النظام ا  
 الشأن.

اجلديد من حيث النوع و املخاطر و كيفية املعاجلة احلسابية و  املنتج* احلصول على املعلومات الكافية عن الصفقة أو   
 ذلك عن طريق إجراء دراسة جدوى.

 * اتمني طريقة و إجراءات التمويل.  
 .املنتجع إجراءات و ضوابط متينة ملراقبة تلك الصفقة أو * وض  

 نظم القياس و املتابعة: .3.5.5
  ضرورة و جود منهجية و نظام حمدد لقياس و مراقبة املخاطر لدى كل بنك، و ذلك لتحديد مستوى كل نوع من

مالءته الرأمسالية، و لنجاح هذا  املخاطر اليت ميكن قياسها و بشكل دقيق ملعرفة و حتديد أتثريها على رحبية البنك و
النظام من حيث املراقبة، فإنه البد من إجياد جمموعة شاملة و متجانسة من احلدود و السقوف اليت تشمل على سبيل 

تفرض وفق التداول أو املتاجرة لتقليل مقدار اخلسائر، كما جيب وضع حدود للسيولة العامة للبنك  احرتازيةاملثال حدود 
 ، حبيث تعزز تلك املنهجية من نظام القياس و املراقبة.االستثماريةد لسيولة املنتجات و كذلك حدو 
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  منها على أساس القيمة العادلة، إن وجدت، أو سعر السوق أو  االستثماراتالبد من تقييم أصول كل بنك و خاصة
و ذلك كمبدأ أساسي لقياس املخاطر  عن املتعاملني يف حالة عدم توافر سعر السوق، ابستقالليةالسعر الذي يتم حتديده 

 و الرحبية.
  أنظمة معلومات حديثة إلدارة املخاطر، توفر بشكل دوري و يف الوقت املناسب معلومات مالية  استخدامضرورة

 تفصيلية و شاملة و دقيقة عن املخاطر اليت يواجهها البنك.
  ة املعلومات و طريقة معاجلة املعلومات، و مراجعتها كتابيا بكافة التفاصيل املتعلقة بطريقة عمل أنظم  االحتفاظجيب

 املعلوماتية.  ةبشكل دوري للتحقق من توافقها مع املعلومات املستخرجة من األنظم
 الرقابة الداخلية: .4.5.5

  ضرورة وجود وحدة مراجعة داخلية مستقلة ابلبنوك تتبع جملس اإلدارة ابلبنك مباشرة، و تقوم ابملراجعة على مجيع
 مال و أنشطة البنك مبا فيها إدارة املخاطر.أع
 -  البد من وضع ضوابط تشغيلية فعالة و حازمة يف مجيع قطاعات البنك مثل الفصل بني الوظائف       و املهمات و

 .توجود آلية لتتبع سلسلة اإلجراءات أو املعامال
 احلفاظ على صحة و سالمة و سرية الرئيسية لكل بنك من اجل  ةاملعلوماتي ةوضع ضوابط أمان جلميع األنظم

 .االختصاصالرئيسة من قبل أطراف أخرى خارجية من ذوي  ةاملعلومات، و ملزيد من األمان يتعني مراجعة مجيع األنظم
  وضع خطط للطوارئ، معززة إبجراءات وقائية ضد األزمات، يتم املوافقة عليها من قبل املسئولني ذوي العالقة، و ذلك

، على أن ختضع هذه اخلطط االتصاالتبنك قادر على حتمل أي أزمة تعطل يف األنظمة أو أجهزة للتأكد من أن ال
 بشكل دوري. لالختبار
 مبادئ عامة: .5.5.5

  إن أهداف و سياسات و نتائج إدارة املخاطر البد أن تكون احملرك و املؤثر الرئيسي يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية
 لدى البنك.

  مناسبة تتميز ابحلوار املفتوح بشان املخاطر.وجود بيئة عمل 
  أن يتم ختصيص رأس مال البنك حسب مقدار و نوعية املخاطر اليت تواجهها الدائرة التجارية، و أن يكون حجم

 عمل أي دائرة جتارية لدى البنك مرتبط مبقدار كمية رأس املال احملددة هلا.
  و متمم ملهمة إدارة املخاطر.أن يكون للدوائر املساندة لدى البنك دور فعال 
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 يف البنوك اجلزائرية احلوكمةتبين مبادئ  .6
أصبحت قضية احلوكمة على قمة اهتمامات جمتمع األعمال  الدويل و املؤسسات املالية العاملية إثر العديد من       

ق عدد من دول جنوب شرق األحداث اليت وقعت خالل العقدين املاضيني، خاصة االهنيارات املالية اليت حدثت أبسوا
سياسة التحرير االقتصادي و اخلصخصة بعدد من  انتهاجآسيا و أمريكا اجلنوبية و التحول إىل نظام السوق املفتوح و 

 .1دول شرق أوراب
سواء على مستوى االقتصاد  Sound Governanceو تتوافق اآلراء على الصعيد العاملي على أمهية احلكم السليم      

على مستوى املؤسسات املالية و غري املالية ابعتباره حجر األساس يف النموذج الناشئ للتنمية االقتصادية و  الكلي أو
 املصرفية للقرن احلادي و العشرين.

و قد حازت قضية احلكم السليم أو اجليد على قدر كبري من اهتمام و عناية السلطات اإلشرافية و الرقابية و      
، و قد أصدرت عدة منظمات 2أيضا قطاع املصارف سواء على املستوى اإلقليمي أو الدويل املنظمات الدولية و

املصرفية أوراقا  ةو جلنة ابزل للرقاب OCDEاقتصادية و هيئات رقابية عاملية مثل منظمة التعاون االقتصادي و التنمية 
املالية و لقد أصبحت هذه األوراق مبثابة  دولية تتضمن معايري و أدلة وافرة للحكم السليم يف املؤسسات املصرفية و

قواعد دولية متفق عليها حبيث أن معظم الدول ابتت تركز عليها و تعمل مبقتضاها حفاظا على سالمة أنظمتها 
 املصرفية.  

و مع تصاعد حاالت الفشل الذريع الذي منيت به العديد من البنوك و الشركات على مستوى العامل يف اآلونة     
ة، فقد أرجع احملللون السبب الرئيسي هلذا الفشل إىل افتقار هذه الشركات إىل القواعد اجليدة إلدارهتا مما ساهم يف األخري 

سهولة التالعب يف احلساابت و إختاذ قرارات غري رشيدة، و غياب الرقابة و املتابعة من قبل املسامهني و أصحاب 
دولية أن تضع جمموعة من املعايري و القواعد اليت تكفل حسن األداء و املصاحل، األمر الذي حد ابملؤسسات املالية ال

أو"حوكمة الشركات" و مل تتوقف املؤسسات املالية   Corporate Governanceتوفر الرقابة القوية، و ذلك حتت عنوان 
 عن هذا احلد بل خصصت التمويل الالزم لنشر الوعي هبذه القواعد و إخراجها إىل حيز التنفيذ. 

هذا و سنتعرف من خالل هذا املبحث على احلوكمة من حيث مفهومها و أهم مبادئها و أهدافها    و أمهية     
 تطبيقها على البنوك للرفع من أدائها و تفعيل دورها يف االقتصاد الوطين.

 
 

                                                           
 .8001 مرجع سابق،بنك اإلسكندرية، النشرة االقتصادية،  1
 .4، ص8005ملصارف"، جملة احتاد املصارف العربية، مارس فؤاد شاكر، " احلكم اجليد أداة أساسية لتقوية إدارة ا 2
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 مفهوم احلوكمة: .6.6
قد توصل جممع اللغة العربية بعد عدة  و  Governanceلفظ احلوكمة هو الرتمجة لألصل اإلجنليزي للكلمة و هو     

حماوالت لتعريب هذا املصطلح، حيث مت إستخدام مضامني أخرى مثل اإلدارة الرشيدة  و احلاكمية، احلكم الراشد لذا 
و يرى بعض اخلرباء أن مفهوم حوكمة الشركات    1حبوكمة الشركات Governance Corporate  يطلق على اصطالح

جمموعة القوانني و القواعد اليت حتدد العالقة بني إدارة الشركة من جهة، و املمولني و أصحاب يشري بشكل عام إىل 
م الشركات يف املصاحل من جهة أخرى، حبيث يضمن املمولون حسن استغالل اإلدارة ألمواهلم و تعظيم رحبية و قيمة أسه

 و حتقيق الرقابة الفعالة على اإلدارة. ل الطويلاألج
تعريفا حلكومة الشركات "أبهنا ذلك النظام الذي   OCDEذا و قد حددت منظمة التعاون االقتصادي و التنمية ه    

بني خمتلف األطراف ذات  تيتم من خالله توجيه و إدارة شركات األعمال و حيدد هيكل احلوكمة احلقوق و املسؤوليا
املصاحل، كما حيدد قواعد و إجراءات اختاذ القرارات  الصلة بنشاط الشركة مثل جملس اإلدارة و املسامهني و أصحاب

املتعلقة بشؤون الشركة، كذلك حيدد اهليكل الذي يتم من خالله وضع أهداف الشركة و وسائل حتقيقها و وسائل الرقابة 
 .2على األداء"

 مبادئ و أهداف احلوكمة:  1.6
و تعرض العديد من البنوك و  ةو أمريكا الالتينيدفعت االهنيارات املالية اليت حدثت بدول جنوب شرق آسيا     

الشركات ابإلضافة على التحوالت االقتصادية و ظهور االقتصادايت االنتقالية الناشئة، دفعت كل من صندوق النقد 
 يف دراسة آلية حوكمة الشركات و  OCDEالدويل و البنك العاملي إىل املشاركة مع منظمة التعاون االقتصادي و التنمية 

مدى فاعليتها بكل من األسواق املتقدمة و الناشئة  و انتهت الدراسة إىل صياغة مخسة أقسام رئيسية مت إعالهنا سنة 
تشمل هذه املبادئ  و  Principles of Corporate Governanceحتت مسمى "مبادئ حوكمة الشركات" 4666

 :3على
 املبادئ اخلاصة حبقوق املسامهني:  .6.1.6

 ه املبادئ احلقوق األساسية للمسامهني و هي:تتضمن هذ    
 .احلق يف أتمني طرق تسجيل امللكية 
 .احلق يف نقل امللكية 

                                                           
1  "What is corporate governance", à partir du site d'internet:  www.encycogov.com. 

 .01/05/8001شهرية الرافعي، احلوكمة صمام أمان الشركات ضد االهنيار، األهرام االقتصادي،  2
 .44سبق ذكره، ص:، مرجع 14بنك اإلسكندرية، العدد  3
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 .احلق يف احلصول على املعلومات ذات الصلة ابلشراكة يف الوقت املناسب و بصفة منتظمة 
 .احلق يف املشاركة يف التصويت يف اجلمعيات العمومية 
 ارة.احلق يف إنتخاب أعضاء جملس اإلد 
  .احلق يف احلصول على نصيب من األرابح 
 .للمسامهني احلق يف املشاركة يف القرارات اليت تتعلق ابلتغريات اجلوهرية يف الشركة 

حتقيق املساواة يف معاملة كافة يف تضمن حوكمة الشركات املبادئ اخلاصة ابملساواة يف معاملة املسامهني:  .1.1.6
املسامهني األجانب، كما جيب أن يعامل املسامهون معاملة متساوية يف احلصول على املسامهني مبا فيهم األقلية و 

 املعلومات بكل شفافية.
الشركات حبقوق ذوي الشأن و املصاحل  مةوكحإطار  رتفعيجيب أن  املبادئ اخلاصة بدور ذوي املصاحل: .3.1.6

بني الشركة، و يتعلق األمر أبصحاب املصاحل يف هذا  اليت مت إقرارها وفقا للقانون   و تشجيع التعاون الفعال بينهم و
مع بقاء و استمرار الشركة )كالنقابة، الوصاية( كما يضمن إطار احلوكمة  ااملقام كل األطراف اليت تتقاطع مصاحله

 .1مبشاركة أصحاب املصاحل يف آليات حتسني أداء الشركة، و متكينهم من اإلطالع على املعلومات املطلوبة
ضمن حوكمة الشركات حتقيق مبدأ اإلفصاح و الشفافية يف كافة ت: املبادئ اخلاصة ابإلفصاح و الشفافية .4.1.6

 : 2األمور األساسية املتعلقة ابلشركة مبا فيها الوضع املايل، حيث
  :جيب أن يشمل اإلفصاح على املعلومات التالية على سبيل املثال 

 * النتائج املالية.   
  * أهداف الشركة.  
 * أعضاء جملس اإلدارة و رواتب كبار املديرين.   
 * هيكل و سياسات احلوكمة املطبقة يف الشركة.  
  .ينبغي إعداد و مراجعة املعلومات و كذلك اإلفصاح عنها أبسلوب يتفق و املعايري احملاسبية و املالية املتعارف عليها 
 ق املوضوعي لألسلوب املستخدم يف إعداد القوائم املالية. جيب إجراء عملية املراجعة اخلارجية هبدف إاتحة التدقي 
 .ينبغي توافر القنوات اليت ميكن من خالهلا احلصول على املعلومات يف الوقت املالئم و ابلتكلفة املناسبة 

                                                           
-41ص  ، 8001 اخلاصة، واشنطن، إصدار مركز املشروعات الدولية ،مسري كرم، حوكمة الشركات يف القرن الواحد والعشرين، ترمجة جون سوليفان و آخرون 1

42. 
 id=1 www.hawkama.net /Articles.aps ?         ملزيد من املعلومات أنظر: 2
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ضمن حوكمة الشركات وضع خمطط إسرتاتيجي للشركة ت جيب أن جملس اإلدارة: تاملبادئ اخلاصة مبسؤوليا .5.1.6
 اإلدارة و التأكيد على مسؤولية جملس اإلدارة جتاه الشركة و املسامهني حيث: راقبة الفعالة ألداء و امل
  لصاحل الشركة و  اجملهوداتجيب أن يعمل أعضاء جملس اإلدارة على أساس من املعرفة التامة، كما جيب أن يبذلوا كل

 املسامهني.
 ملني مع الشركة يف االعتبار.االلتزام ابلقوانني السارية مع أخذ مصاحل املتعا 
 :يسهر أعضاء جملس اإلدارة على تنفيذ املهام احملددة من بينها 

 * اختيار شاغلي املناصب اهلامة يف اإلدارة املالية و حتديد صالحياهتم و رواتبهم.  
 * توجيه و مراجعة إسرتاجتية الشركة، و وضع األهداف و مراقبة التنفيذ.  
احملاسبية و املالية، و ضمان تنفيذ نظم مراقبة مالئمة خاصة نظم مراقبة املخاطر و اإلدارة  * ضمان تكامل النظم  

 املالية. 
 .جيب أن يتحلى أعضاء جملس اإلدارة ابملوضوعية يف إدارة شؤون الشركة ابستقاللية 

رجعي ابإلمكان استخدام من و جتدر اإلشارة أن هذه املبادئ ليست ملزمة بل الغرض منها يتمثل يف كوهنا اإلطار امل    
قبل صانعي السياسة عند إعدادهم لألطر القانونية و التنظيمية للحوكمة يف الشركات، و ذلك مبا يتفق و الظروف 
االقتصادية و االجتماعية احمليطة هبم حيث تعد هذه املبادئ دائمة التطور بطبيعتها و تتصف ابملرونة و ينبغي على 

 دات املستمرة على أساليب ممارسة احلوكمة. الشركات أن تدخل التجدي
 : 1و حتقق املبادئ السابقة عددا من األهداف نذكر منها    
  .العدالة و الشفافية و حق املسائلة مبا يسمح لكل ذي مصلحة مراجعة و مساءلة اإلدارة 
  .محاية املسامهني سواء كانوا أقلية أو أغلبية 
 .مراعاة مصاحل العمال و اجملتمع 
 جيع جذب االستثمارات احمللية و الدولية. تش 
  ضمان وجود هياكل إدارة ميكن معها حماسبة إدارة الشركة أمام املسامهني و وجود املراقبة املستقلة على أسس و مبادئ

 حماسبية عالية اجلودة.
 للشركة يف ضوء  ضمان مراجعة و تقييم األداء، و مدى االلتزام ابلقانون و اإلشراف على املسؤولية االجتماعية

 احلوكمة الرشيدة.
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 : 1تنعكس أمهية تطبيق مبادئ احلوكمة يف مجلة من النقاط نوردها كما يلي أمهية تطبيق مبادئ احلوكمة: .3.6
  أصبحت درجة التزام الشركات و املنظمات بتطبيق مبادئ احلوكمة أحد املعايري اليت يضعها املستثمرون يف اعتبارهم

ستثمار، خاصة يف ظل النظام االقتصادي العاملي احلايل الذي يتسم ابشتداد املنافسة يف األسواق عند اختاذ قرارات اال
احمللية و الدولية، و من مث فإن الشركات اليت تطبق مبادئ احلوكمة تتمتع مبيزة تنافسية جللب االستثمار و اقتحام 

 األسواق. 
 ات و جتنب التعثر و اإلفالس و يضمن تطوير األداء و إن تطبيق مبادئ احلوكمة يؤدي إىل حتسني إدارة الشرك

 يساهم يف اختاذ القرارات على أسس سليمة. 
  يعمل تبين مبادئ احلوكمة يف الشركات إىل ربط املكافآت و نظام احلوافز ابألداء مما يساعد على حتسني كفاءة أداء

 الشركة بشكل عام.
 املستثمرين و املقرضني يف إطار التطبيق السليم ملبادئ احلوكمة  تبين معايري اإلفصاح و الشفافية يف التعامل مع

 يساعد على منع حدوث األزمات املصرفية.
  بني أداء الشركات و  -على مستوى األسواق الناشئة  -تؤكد العديد من الدراسات الدولية أن هناك ارتباطا وثيقا

 احلوكمة.مدى االلتزام بتطبيق املعايري و املبادئ املتعلقة مبفهوم 
 سبيل دعم احلوكمة يف اجلهاز املصريف:  .4.6
نظرا للدور احليوي الذي تقوم به البنوك يف أي اقتصاد، فإن تطبيق احلوكمة يف اجلهاز املصريف يعد أمرا يف غاية     

 . 2األمهية لضمان سالمة اجلهاز املصريف و حتقيق الكفاءة يف األداء و لدعم دوره يف خدمة االقتصاد الوطين
هذا ويرى اخلرباء أن احلوكمة من املنظور املصريف تعين تطوير اهلياكل الداخلية للبنوك مبا يؤدي إىل حتقيق الشفافية يف     

 األداء و تطوير مستوى اإلدارة ابإلضافة وجود قوانني واضحة حتدد دور هيئات اإلشراف و الرقابة على اجلهاز املصريف.
ا ترى أن احلوكمة من املنظور املصريف تتضمن الطريقة اليت تدار هبا املؤسسات املصرفية بواسطة و وفقا للجنة ابزل فإهن    

 : 3جمالس إدارهتا، و اإلدارة العليا و اليت تؤثر يف كيفية قيام البنك مبايلي

                                                           
 منتدى تطوير احلكم اجليد يف املصارف العربية وفق املعايري و املمارسات الدولية، من املوقع: 1

www.uabonline/org/UABweb/Conference/2004/jordan 

   لك:انظر يف ذ 2

 .8008فؤاد شاكر، احتاد املصارف العربية، احلكم املؤسسايت السليم يف املصارف و املؤسسات املالية، بريوت،  - 
.884،  ص 8004التجارب، تطبيقات احلوكمة يف املصارف، الدار اجلامعية، مصر،  –املبادئ –طارق عبد العال محاد، حوكمة الشركات، املفاهيم  -   

 كم اجليد يف املصارف العربية وفق املعايري و املمارسات الدولية، من املوقع:منتدى تطوير احل 3
www.uabonline/org/UABweb/Conference/2004/jordan,   consulté le:  10/03/2005. 

http://www.uabonline/org/UABweb/Conference/2004/jordan
http://www.uabonline/org/UABweb/Conference/2004/jordan
http://www.uabonline/org/UABweb/Conference/2004/jordan
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  .وضع أهداف البنك 
  .إدارة العمليات اليومية يف البنك 
 ليمة و وفقا للقوانني السارية مبا حيمي مصاحل املودعني.إدارة األنشطة و التعامالت بطريقة آمنة و س 
  .مراعاة حقوق أصحاب املصاحل املتعاملني مع البنك مبا فيهم املوظفني و العمالء و املسامهني و غريهم 

 و من انحية أخرى أشار اخلرباء إىل أمهية تنوع اخلربات يف جملس إدارة البنوك و حتديد املسؤوليات للتقليل من    
 الفساد، على إعتبار أن احلوكمة من مقتضياهتا الضغط على الفساد و حماربته بشىت الوسائل.

كذلك فإن احلوكمة من املنظور املصريف تعين النظام الذي على أساسه تكون العالقات اليت حتكم األطراف      
ملية يف جمال الرقابة و اإلشراف . هذا و قد سجلت التجارب الع1األساسية، مبا يؤدي إىل حتسني األداء و النجاح

ضرورة توافر مستلزمات مالئمة من املراجعة و الفحص داخل كل بنك، و يؤدي التطبيق السليم ملبادئ احلوكمة على 
 جعل عمل املراقبني أكثر سهولة، حيث يساهم يف دعم التعاون املشرتك بني إدارة البنك و املراقبني.

يق الرقابة املصرفية بشكل فعال لن يتم إال يف وجود تطبيق سليم للحوكمة داخل و قد أدركت جلنة ابزل أن حتق    
 اجلهاز املصريف.

 :2و من متطلبات و مقتضيات ضمان التطبيق السليم ملبادئ احلوكمة يف البنوك مايلي    
  .الرقابة من خالل جملس اإلدارة و هيئات اإلشراف و الرقابة الداخلية 
 و سالمة الرقابة. االت العمل املختلفة لضمان حياد ليس هلم صلة ابلعمل اليومي يف جم الرقابة من خالل أشخاص 
  .رقابة مباشرة على جماالت العمل املختلفة يف البنك 
 .ضرورة وجود وظائف مستقلة إلدارة املخاطر و املراجعة 

 العناصر األساسية لدعم التطبيق السليم للحوكمة يف اجلهاز املصريف: .5.6
 :3تطلب التطبيق السليم للحوكمة يف اجلهاز املصريف توفر جمموعة من العناصر األساسية نستعرضها فيما يليي    

يصعب إدارة األنشطة املتعلقة أبية مؤسسة مصرفية بدون تواجد أهداف إسرتاتيجية و جمموعة من املبادئ  .6.5.6
إدارة البنك وضع اإلسرتاتيجيات اليت متكنه من توجيه و قع على عاتق جملس يهبا، لذا  ستنارةاالميكن  واليت  لإلدارة

 إدارة أنشطة البنك.

                                                           
   1 Basel commitee on banking supervision, En drincing corporate governance for banking organisation, 1999. 

2 Gerard Charreaux, Le Gouvernment des Entreprises –Corporate Govrnance- Theorie et faites, Edition  

Economica,1997, p331.  

 .14د بنك اإلسكندرية، النشرة االقتصادية، مرجع سبق ذكره، العد 3



    0202/ 0202        األستاذ، سنوسي علي     اضرات في مقياس النظام المصرفي الجزائريمح

 

134 

 

أمهية املناقشة الصرحية و  على كما جيب عليه أيضا تطوير املبادئ اليت يدار هبا البنك و جيب أن تؤكد هذه املبادئ     
 .لكل فساداآلنية للمشاكل اليت تعرتض البنك، و أن تضمن هذه املبادئ وضع حد 

من جملس اإلدارة أن يضمن قيام اإلدارة العليا ابلبنك بتنفيذ سياسات من شاهنا منع أو تقييد  أيضايتطلب     
 املمارسات اليت تضعف من كفاءة تطبيق احلوكمة. 

جيب على جملس اإلدارة الكفء أن حيدد السلطات و وضع و تنفيذ سياسات واضحة يف البنك: .1.5.6
س و كذلك لإلدارة العليا، كما يتعني على اإلدارة العليا حتديد املسؤوليات املختلفة املسؤوليات األساسية للمجل

 للموظفني وفقا لتدرجهم الوظيفي.
يتعني على أعضاء جملس اإلدارة إدراكهم للدور املنوط هبم يف عملية  ضمان كفاءة أعضاء جملس اإلدارة: .3.5.6

داخلية، إذ يعترب جملس اإلدارة املسئول األول عن عمليات البنك و احلوكمة، و عدم خضوعهم ألي أتثريات خارجية أو 
متابعة أداء البنك و أن تتوافر لديه املعلومات الكافية حىت  -جملس اإلدارة  -عن املتانة املالية له، مما يتحتم عليه 

 .1يستطيع حتديد أوجه القصور و ابلتايل يتمكن من إختاذ إجراءات تصحيحية يف الوقت املناسب
: من املهم للغاية أن تضمن اإلدارة العليا للبنك مراقبة مالئمة ضمان توافر مراقبة مالئمة األنشطة البنك .4.5.6

 لنشاطاته، على اعتبارها عنصرا أساسيا يف السهر على تطبيق مبادئ احلوكمة داخل هياكل البنك.
يعد الدور الذي يلعبه املراجعون دورا حيواي  رجيون:اإلستفادة الفعلية من تقارير املراجعون الداخليون و اخلا.5.5.6

ابلنسبة لعملية احلوكمة، لذا جيب على جملس اإلدارة و اإلدارة العليا إدراك أمهية عملية املراجعة و العمل على نشر الوعي 
و متكنهم من رفع املراجعني  استقالليةهبذه األمهية لدى كافة العاملني ابلبنك، و إختاذ كافة اإلجراءات اليت تضمن 

بفعالية من النتائج اليت توصل إليها املراجعون مع العمل على  االستفادةتقاريرهم مباشرة إىل جملس اإلدارة، كما يتعني 
 حل املشاكل اليت حيددها املراجعون.

ه و جيب أن تتوافق نظم احلوافز مع أنظمة البنك و أهداف ضمان توافق نظم احلوافز مع أنظمة البنك: .6.5.6
إسرتاتيجيته و البيئة احمليطة به، و يتطلب حتقيق هذه األمر أن يكون يف البنك سلم واضح للمكافآت و احلوافز و ربطها 

 ابألداء.
البد من مراعاة الشفافية عند تطبيق احلوكمة إذ ال ميكن تقييم أداء مراعاة الشفافية عند تطبيق احلوكمة: .7.5.6

ا للبنك بدقة يف حالة نقص الشفافية يف املعلومات و عدم متكني أصحاب املصاحل و جملس اإلدارة و اإلدارة العلي
املسامهني و املتعاملني يف السوق و الزابئن من احلصول على املعلومات الكافية حول البنك و مدى صحته املالية و كفاية 

                                                           
1 GERARD CHARREAUX   Le Gouvernment des Entreprises –Corporate Govrnance- Theorie et faites, op-cit, p335. 
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فية تعد أحد األسس الرئيسية لدعم التطبيق رأس ماله و غريها من األمور اليت تدعم ثقة البنك مع حميطه، لذا فإن الشفا
 السليم للحوكمة.

يتعني أن تكون السلطات الرقابية على دراية و وعي كامل أبمهية احلوكمة و  دور سلطة اإلشراف و الرقابية: .9.5.6
ت اإلشراف و أتثريها على أداء البنوك، كما تعمل حبرص على جعل البنوك تتبىن هذه املبادئ، و نظرا ألمهية دور سلطا

الرقابة فقد أكدت جلنة ابزل على ضرورة توافر البيئة املالئمة لدعم التطبيق السليم للحوكمة يف اجلهاز املصريف، مثل 
القوانني و التشريعات اليت تتوىل الدولة إصدارها و اليت من شاهنا محاية حقوق املسامهني و ضمان قيام البنك بنشاطه يف 

 ..إخل..الرشوة و وضع معايري للمراجعة و املساءلة بيئة خالية من الفساد و
الكبري و املتنامي على الساحة العاملية يعود إىل االرتباط الوثيق بني تفعيل إشراف  هتمام لقد ابت واضحا أن اال     

س هذه السلطات الرقابية على املؤسسات املصرفية و امللية لديها و بني وجود إدارة عليا و تنفيذية جيدة على رأ
املؤسسات حبيث حتكم و تدير أدائها و تعمل يف إطار هيكل تنظيمي مالئم و يف إطار جمموعة من األهداف و 
السياسات و اإلجراءات التنفيذية و الرقابية اليت حتكم و تقوم أداء املؤسسات و تنظيم املسؤوليات و الصالحيات 

ت، و هذا يساعد السلطات اإلشرافية و الرقابية على أداء املتداخلة بني مجيع األطراف داخل و خارج هذه املؤسسا
املالية و املصرفية من جهة، و  تمهامها على النحو املنشود حبيث يؤدي يف هناية املطاف إىل حتقيق أهداف املؤسسا

ذوي  أهداف السلطات اإلشرافية و الرقابية من جهة أخرى، و ضمان النمو و التطور الصحي للقطاع املصريف و محاية
 املصاحل و العالقة هبذا القطاع.

  إن تعزيز مبادئ املمارسات السليمة احلوكمة لدى اجلهاز املصريف جيب أن مير عرب طريقني:    

األول يقوده البنك املركزي ابعتباره املسئول عن تنظيم و رقابة اجلهاز املصريف و الثاين هو من خالل البنوك ذاهتا ألن 
 فوضى و االهنيار.غياب احلوكمة يعين ال

إن اإلصالحات املطلوبة على هذا الصعيد تتضمن التأثري يف تركيبة جمالس اإلدارة و الفصل قدر اإلمكان بني      
امللكية و التسيري و تقوية عمل هذه اجملالس من خالل التحديد الواضح للمهام و املسؤوليات اليت يضطلع هبا من خالل 

 تكون القرارات املتخذة على أسس مهنية و سليمة. تعيني املدراء املستقلني حىت
 ، يضاف إىل ذلك أن إجراءات املراجعة و التدقيق اليت جتريها البنوك و البنك املركزي حتتاج إىل عملية التقييم الدوري     

ى أعماهلا إال أن فربغم من التزام البنوك إبجراءات التدقيق الداخلي و اخلارجي، و رغم دور البنك املركزي ابلتدقيق عل
 ذلك مل مينع تعرض البنوك لالضطراابت األمر الذي يظهر مدى احلاجة إىل تدعيم قواعد عمليات املراجعة و تقويتها. 

 موقع تطبيق احلوكمة يف اجلهاز املصريف اجلزائري:  .6.6
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اهليئات املالية الدولية و على و لكن و بعد إحلاح  ،إن قضية احلوكمة بشكل عام مل تكن مطروحة للنقاش يف اجلزائر    
رأسها صندوق النقد الدويل و البنك العاملي بضرورة تبين مبادئ احلوكمة سواء على املستوى الكلي يف إدارة االقتصاد، 
أو على املستوى اجلزئي يف إدارة املؤسسات، و نظرا تصنيف اجلزائر يف مراتب جد متقدمة يف قضية الفساد، و ضعف 

ار، أصبح تبين مبادئ احلوكمة يطرح إبحلاح، األمر الذي دفع ابلدولة إىل  تكوين جلنة "مسيت بلجنة املناخ االستثم
احلكم الراشد" حىت و إن كان أتسيس هذه اللجنة موجه إلرضاء أطراف خارجية، إال أنه نعترب ذلك بداية اإلحساس 

 يم اقتصادايت الدول و مناخ االستثمار هبا.أبمهية تبين هذه املبادئ اليت أصبحت من املعايري العاملية يف تقي
و فيما يتعلق مبدى تبين تطبيق مبادئ احلوكمة يف البنوك اجلزائرية فإهنا مازالت مل ترق إىل املستوى املطلوب رغم     

 وجود بعض الدالالت و املؤشرات اليت ميكن تفسريها أبهنا مؤشرات أولية توحي ببداية إدخال هذه املبادئ يف إدارة
 ومما سبق ذكره نستنتج ما يلي:البنوك العمومية اجلزائرية.

  أصبح تعيني مسريي البنوك يتم على أساس الكفاءة العلمية ابإلضافة إىل إبرام عقود جناعة بني اجلهات الوصية و
 هؤالء املسريين من أجل الدفع بتطوير األداء و احلرص على حتقيق نتائج جيدة.

 ليات التحكم اخلارجي و اليت تتمثل يف اهليئات الرقابية اخلارجية أي تلك املتمثلة يف اللجنة متكني اجلهاز املصريف من آ
-84املؤرخ يف  44-01املصرفية و إعطائها صالحيات واسعة مبراقبة أنشطة البنوك، و جتلى ذلك من خالل األمر 

ملراقبة الداخلية، و إنشاء جلان خاصة املعدل و املتمم لقانون النقد و القرض إلزام البنوك بوضع نظام ا 02-8001
إبدارة املخاطر، و نشري هنا أن البنوك العمومية استفادت من برانمج دعم و عصرنة النظام املايل الذي أقره اإلحتاد األوريب 

AMSFA
من أجل مساعدة البنوك على إجراء عمليات التدقيق الداخلي، و إرساء قواعد حماسبية، و وضع خمطط  1

 لتسيري.مراقبة ا
  إعطاء صالحيات أوسع جملالس اإلدارة، و حتديد األطر اليت حتكم أعضاء جملس اإلدارة، و الوصاية ابعتبار أن الدولة

 .هي املالك الوحيد لرأس املال البنوك العمومية

ية إال أنه جيب أن تدعم و يف األخري ميكننا القول أن تطبيق احلوكمة يف املنظومة املصرفية اجلزائرية ال يزال يف مرحلته األول
التجربة خاصة يف ظل انفتاح السوق املصرفية و زايدة املنافسة أين تصبح للحوكمة دور فعال يف ضبط األطر العملية و 

 و جتنب وقوع األزمات املالية. االحنرافاتاألنشطة حىت تتفادى 
وك اجلزائرية  ملواجهة حتدايت العوملة والتحرير من الوقوف على أهم عناصر إسرتاتيجية عمل البن احملور مسح لنا هذا     

على البنوك اجلزائرية يف ظل التطورات املتالحقة اليت يشهدها اجملال املصريف وضع  فقد  أصبح من الضروري ، املصريف
حدة  إسرتاتيجية عمل متكنها من تعظيم االستفادة من اجيابيات التحدايت الراهنة، و ابملقابل العمل على التقليل من

                                                           
 .4800، مارس 04نشرة برامج التعاون األورويب، "دعم و عصرنة النظام املايل اجلزائري"، العدد  1
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السلبيات و املخاطر اليت يفرزها التطور املصريف يف شىت جماالته و ختصصاته، و يف هذا النطاق تتوفر للبنوك اجلزائرية و 
اجلهاز املصريف ككل العديد من اخليارات و اإلمكاانت اليت تسمح بتحقيق هدفها األساسي و املتمثل يف ضمان 

 ة العاملية.االستمرارية و حجز مكانة هلا ضمن املنافس
و لعل من أهم هذه اخليارات تبين فلسفة البنوك الشاملة من خالل تشجيع البنوك العاملة يف القطاع على ممارسة        

خمتلف األنشطة املصرفية و االستثمارية و املالية اليت متنح فرص حتقيق أرابح و نتائج أفضل، و لن يتأتى هذا إال من 
للبنوك لتوسيع نشاطها، و تبين  ةقانونية مساعدة على ذلك، و الرفع من القواعد الرأمسالي خالل توفري قاعدة تشريعية و

مفهوم و مبادئ التحرير املصريف، كما تتوفر البنوك اجلزائرية على خيار االندماج املصريف لتعزيز و تقوية مراكزها املالية  
و لضمان جناح هذه  ،فاعلية أكثر و أقوىين وحدات تكو  هلا االستفادة من مزااي وفورات احلجم الكبري وكما يتيح 

 بنوك.اليتكامل فيها نشاط  أنحتديد اجملاالت اليت ميكن العملية البد من 
كما يكتسي جمال حتديث  وعصرنة نظام الدفع و املعلومات داخل اجلهاز املصريف أمهية قصوى لالرتقاء مبستوى       

دراكا من السلطات النقدية و املصرفية اجلزائرية ألمهية هذا اجلانب من املقرر األداء املصريف للبنوك إىل األحسن، و إ
يوفر السرعة يف معاجلة العمليات املصرفية و املالية من  8004الشروع يف تشغيل نظام دفع جديد مع بداية سنة 

دفع و املعلومات يقيس جانب، كما يوفر األمان يف معاجلة هذه العمليات من جانب آخر، و من املعروف أن نظام ال
 مدى تطور و فعالية اجلهاز املصريف حيث يرهن جناح أي إسرتاتيجية تطوير يتم اعتمادها داخل البنوك.

و من املتعارف عليه أن إدارة املخاطر هي يف صلب الوظيفة املصرفية منذ ظهورها، إال أن هذه اإلدارة قد تعاظم     
يف، هذا التطور الذي ولد العديد من املخاطر اليت مل تكن معروفة من قبل، األمر دورها حديثا نتيجة تطور النشاط املصر 

الذي حيتم على البنوك اجلزائرية بصفتها تواجه نفس درجة و نوع هذه املخاطر، و اعتماد إدارة فعالة متكنها من التقليل 
 و حسن التسيري داخل أنظمتها.من حدة هذه املخاطر، و يدعم ذلك ابلتأكيد على ضرورة  تبين مبادئ احلوكمة 

إن اعتماد إسرتاتيجية ملواجهة حتدايت التحرير املصريف و العوملة إمنا يعود ابألساس إضافة هلدف حتقيق الربح و     
 املصرفية و متنوعة من اخلدمات املالية و القدرة على توفري حزمة متكاملة وتوسيع النشاط و ضمان االستمرارية إىل 

وذلك كله هبدف تطوير  ، للوصول إىل رضا العمالء ، وجبودة عالية تكاليف منخفضة بتقنية متطورة واالستثمارية 
قدراهتا التنافسية واحملافظة على مكانتها يف السوق الوطين وإمكانية التوسع يف األسواق اخلارجية، و هذا ما سيتم حبثه يف 

 الفصل اخلامس و األخري من هذا البحث.
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   ةـامتـخلا
ر االقتصاد اجلزائري بعدة مراحل سامهت بشكل كبري يف تطوره، فقبل االستقالل كان هذا القطاع يتميز بتبعيته م 

كما أنه ويف اجلزائر، فانه كان خيدم مصلحة االستعمار الفرنسي، فكان مهه الوحيد هو متويل  للجهاز املصريف الفرنسي، 
تلف أشكال القروض اليت ختدم مصلحتهم، حيث كان اجلهاز يتكون من التصدير والزراعة أي أنه كان ميول املعمرين مبخ

 مركزي مسي ببنك اجلزائر وعدة بنوك جتارية وبنوك أعمال وبنوك متخصصة.
بعد االستقالل مباشرة، وجدت  اجلزائر نفسها وسط مشاكل من بينها تبعية اجلهاز املصريف لفرنسا، وهذا عجل  
جزائرية ، وختدم مصاحلها االقتصادية، حيث كان أول إجراء   نقدية   إرادةيعرب عن  جهاز مصريف جزائري إطالقبضرورة 

، ومده بكل احتياجاته الذي وجه خلدمة االقتصاد الوطين ،1763يف سنة  BCAيف هذا اجملال هو إنشاء  البنك املركزي 
. مارس البنك املركزي اجلزائري كعملة وطنية والتسهيالت لبناء االقتصاد ، وأتكدت سيادة الدولة اجلزائرية إبنشاء الدينار

 .ئةصالحياته كبنك مركزي فاهتم بتسيري جمموعة من املسريين واإلطارات الكف
 إىل، الذي حتول فيما بعد  4641سنة  CADتعزز بعد ذلك اجلهاز املصريف إبنشاء الصندوق اجلزائري للتنمية  

توسطة وطويلة األجل من أجل التنمية وتطوير العالقات مع اخلارج، بنك، واهتم هذا الصندوق بتمويل االستثمارات امل
بكل  اخلزينةولكن ومبضي الوقت ابتعد الصندوق عن حتقيق األهداف اليت أنشئ من أجلها واقتصر دوره يف متويل 

ئري، لقيامها ، ويف نفس الوقت كان وجود بنوك أجنبية تنشط يف اجلزائر عائقا يف وجه البنك املركزي اجلزااحتياجاهتا
بتهريب األموال ورفضها متويل املؤسسات العمومية اجلزائرية، لذا قامت السلطات العمومية بتأميمها ودجمها  يف بنوك 
جتارية وطنية عمومية، واليت كانت أول ثالث بنوك وطنية  تنشأ يف اجلزائر، هدفها متويل احتياجات كل القطاعات 

 BEAو البنك اخلارجي،CPA، القرض الشعيب اجلزائريBNAبنك الوطين اجلزائري االقتصادية، وكانت تلك البنوك: ال
 هذافاهتم . CNEP تعبئة املدخرات الفردية الصغرية وهو الصندوق الوطين لالدخار إىلابإلضافة إىل صندوق يهدف 

واملؤسسات الصغرية،  حلرفينياألخري بتمويل القطاع الزراعي وكل ما يعلق به، أما القرض الشعيب اجلزائري فاهتم بتمويل ا
 وخبصوص البنك اخلارجي اجلزائري فاهتم ابلعمليات التجارية اخلارجية، هذا مع ممارساهتم للنشاطات العادية.

، الذي دعم الرقابة على 0790ومع دخول اجلزائر مرحلة التخطيط املركزي، جاء اإلصالح املايل لسنة  
وزارة املالية، وابلتايل مركزة كل حساابهتا لديه، كما أجربت  بنك تعينهدى املؤسسات وأجربها على توطني حساابهتا ل

 البنوك على متويل املؤسسات االقتصادية العمومية، 
، اجملال وخاصة متويل االستثمارات مسح للخزينة العمومية هبيمنة أكرب يف هذا املركزي اإلصالحعمق هذا إن  

تطبيق المركزية البنوك تليت هذه اإلصالحات إبعادة هيكلة للمنظومة املصرفية  وإلعادة النظر يف أداء البنوك ورغبة يف
 إنشاءدور البنوك وفعاليتها، كما يقوم على تقليص احتكار البنوك  وختفيف العبء عليها، عن طريق   إعادةهدفها 
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الذي اهتم بتمويل الفالحة لطلبات  بنكني جديدين مها البنك ألفالحي للتنمية الريفية املتفرع عن البنك الوطين اجلزائري،
هذا القطاع املتزايدة، وبنك التنمية احمللية متفرع عن القرض الشعيب اجلزائري، والذي اهتم بتمويل احتياجات التمويل 
اجلهوية واحمللية، يدخل هذا اإلجراء ضمن ختلي البنوك عن متويل االستثمارات طويلة األجل للخزينة، واقتصر دور البنوك 

  .ملدخرات وتقدمي قروض قصرية األجلتعبئة ا يف
التوسع املفرط يف سيولة  إىل ابإلضافة، إدارتهمن اجلهاز املصريف جهازا موجها يف السابقة  اإلصالحاتجعلت  

هذا ما أدى ابلسلطات إىل التفكري إبصالحات أعمق وأكثر مشوال وذات مصداقية،  السوق، نتيجة متويالت اخلزينة، 
سلة من اإلصالحات تدخل يف إطار حتول اجلزائر من اقتصاد موجه إىل اقتصاد السوق، وكان أول هذه عن طريق سل

، جاء بعد اآلاثر اليت جاءت هبا األزمة النفطية يف تلك السنة ، فدعت احلاجة إىل تنويع  0795اإلصالحات قانون 
العتبار لوظيفة البنوك التجارية، واعترب هذا مراجعة نظام التمويل ورد ا إىلهدف  هذا اإلصالحاالقتصاد الوطين . 

عمومية تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقاللية املالية، وجاء هذا  املركزي مؤسساتاإلصالح البنوك التجارية والبنك 
ح القروض واسرتدادها. كما عزز اإلصال للبنوك مبتابعةكما مسح   االستثمارات،دور اخلزينة يف متويل  اإلصالح لتقليص

الذي مسح بنوع من االستقاللية للبنوك ودعم دور البنك املركزي يف تسيري السياسة النقدية، وأصبح  0799بتعديل سنة 
 نشاط البنوك خيضع لقواعد جتارية.

ولعدم توافق القوانني السابقة مع املفاهيم االقتصادية واالجتماعية يف الواقع اجلزائري واالنتقال إىل اقتصاد السوق  
، الذي أحدث منعطفا 74/04لب األمر إصالحا جذراي يتطابق مع املعطيات اجلديدة، كان قانون النقد والقرض ، تط

هاما يف اتريخ اإلصالحات النقدية اجلزائرية، حيث استمد أفكاره من خالصة القوانني السابقة والتغريات العاملية، يقوم 
 إىلة املتمثلة يف جملس النقد والقرض، كما قيد اخلزينة بشأن اللجوء هذا القانون على أهداف نقدية حتددها السلطة النقدي

دور البنوك يف الوساطة املالية ورد االعتبار للسياسة النقدية كمتغري اقتصادي هام.   إحياءالقرض لتمويل عجزها ، وأعاد 
شكال البنوك من بنوك عمومية البنوك اخلاصة وطنية وأجنبية، كما تعددت أ إبنشاءمرة ومنذ االستقالل  ألولكما مسح 

، األمر الذي تطلب وجود هيئة رقابية جتسدت يف جلنة مصرفية  ومتثيلمالية وفروع لبنوك أجنبية  وخاصة ومؤسسات
يقوم بنك تتكفل مبراقبة أنواع املؤسسات املصرفية السابقة ملدى تطبيقها للقوانني واألنظمة ومعاقبة مرتكيب املخالفات . 

كبنك مركزي أما البنوك واملؤسسات املالية فتقوم بتجميع املوارد وتوزيع القروض لتمويل املؤسسات يف   اجلزائر مبهامه
 ظروف تنافسية.

من أنه كان يعتقد أن هذا اإلصالح كاف وشامل، إال أنه أثبت حمدوديته، وتلي بعدة إجراءات يف على الرغم  
دولية يف اجملال املصريف ومشلت أيضا عمليات تطهري للبنوك العمومية فرتة التسعينيات ، هدفت إىل التماشي مع املعايري ال

 جانب عدة تعديالت أخرى. إىلوإعادة رمسلتها، 
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وعصرتنها ودفع البنوك اخلاصة  أعيدت صياغة قانون النقد والقرض لتحديث املنظومة املصرفية 8001 ويف سنة 
حتسني ممارسة صالحيات  إىلواعد احلذر واملنافسة النزيهة، هدفت الدولية فيما خيص قوالبنوك العمومية للعمل ابملعايري 

ولودائع اجلمهور، كما أنشئت مجعية للبنوك  ، ومحاية أفضل للبنوكبنك اجلزائر، وتعزيز التشاور بينه وبني احلكومة
 واملؤسسات املالية، وبعض التعديالت األخرى.

ك خاصة، وفروع لبنوك أجنبية، ومؤسسات مالية خاصة املصريف يتكون من بنوك عمومية، وبنو  حاليا اجلهاز 
 %40مقابل أقل من  %60وطنية وأجنبية، ولكن احتكار البنوك العمومية للنشاط املصريف يشكل نسبة أكثر من 

 للبنوك اخلاصة 
على  فعال، مرن وذو تنافسية فيجب عصري قوي،احلصول على جهاز مصريف  إذا أردانعلى ما سبق وبناء  

 القيام مبا يلي:  ت العموميةالسلطا
  انسحاب كلي وحقيقي للسلطات العمومية من تدخلها يف التسيري البنكي وجعلها تنظم أمورها الداخلية ملا تراه

 مناسبا لرفع درجة التقنية واملردودية، وابلتايل زايدة األرابح اليت تعود ابلفائدة على االقتصاد الوطين والبنك؛
 قانون النقد والقرض ومراقبة جتسيد بنوده على أرض الواقع؛ العمل على تدارك هفوات 
  املخاطر واحرتام مقررات جلنة ابزل؛ وإدارةالدولية فيما يتعلق بكفاية رأس املال  للمعايريضرورة مواكبة البنوك اجلزائر 
 مكينه من القدرة على تشجيع عمليات االندماج املصريف بني البنوك العمومية اجلزائرية لتدعيم قاعدة رأس املال ولت

 املنافسة؛
  حتديث وعصرنة املنظومة املصرفية اجلزائرية وذلك من خالل دعم اكتساب التكنولوجيا وحتديث طرق التسيري وخاصة

 املخاطر؛ إدارة
 االهتمام ابلعنصر البشري من خالل التأهيل والتدريب املستمر؛ 
 ب، وبطاقات االئتمان، ومنح حتفيزات جبائية وشبه جبائية تشجيع التعامل بوسائل الدفع االلكرتونية كبطاقات السح

 للتجار الذين يقبلون التعامل ببطاقات االئتمان؛
  على اجلزائر مواصلة عملية اخلصخصة اليت بدأهتا منذ سنوات وه<ا للحد من القروض املتعثرة من جهة، وزايدة

 روف ابحلداثة يف تقنيات اإلنتاج؛القروض املنتجة واملرحبة للمؤسسة وللبنك الن القطاع اخلاص مع
  على اجلزائر أن تركز أكثر على الشراكة مع البنوك األجنبية اليت تتميز بقدر عايل من التكنولوجيا، الن اجلزائر يف أمس

احلاجة اىل مستوى تكنولوجي عايل، ابإلضافة غاىل اكتساب اخلربة والتقنية والتسيريية ما ميكنها من االرتقاء ابخلدمات 
 لبنكية وجعلها أكثر فعالية يف األسواق اخلارجية من حيث نوعيتها وقدرهتا التنافسية.ا

 


