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روح والدي الطاهرتين ....................... ربي ارحمهما إلى

زوجتي ...................إلى

الى و ضياء الدين و محمدالعصفورين العزيزين  إلىهدية منحها لي  الرحمان أجملإلى،أغلىعز و أإلى
األهل كل إلىو تين الكريمتين وإلى األخ، والى البريئة المشاغبة ياسمين ،الكتكوتة بختة قطر الندى 

.واألقارب 

.الطور الجامعي إلىرام الذين رافقوني في مشواري الدراسي من الطور االبتدائي ـــــالكاألساتذةكل إلى

قسم القانون العام أساتذةجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم كلية الحقوق خاصة أساتذةكل إلى
تخصص قانون دولي اقتصادي .

إبراهيم ،جلول وعزان ، زورقي محمد حاجي :األستاذالزمالء و الزميالت في الدراسة خاصة كل ىإل
الطالبتين حيزية ، رشيدة .إلىعبابو حليم ، ، ووالده ، صحراوي احمد 

زميالت في العمل خاصة منهم داود ، صالح ، لزرق ، مريني ،احمد ، عبد القادر ، الزمالء و الكل إلى
.........زيتوني ،...عبدالقادر والوافد الجديد علينا بشرقي ، محمد،ميلود ، 

عمرون األستاذ، رشيدبن فريحة األستاذفيصل بوهني ، الحاج ثابتي ، ابراهيم شربال ، األصدقاءكل إلى
......................محمد شنوف ، محمد ، السيد معمر صرندي معمر ، 

ذا العمل كل من ساهم معي في انجاز هإلى

رتيــــــرتي و لم تسعه مذكــــــل ما وسعته ذاكـــــــكإلىو 
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تعترب التنمية االقتصادية عملية يتم فيها انتقال االقتصاد الوطين من مرحلة التخلف إىل الرقي واالزدهار ، وذلك 
عن طريق جمموعة من اإلجراءات تقوم الدولة باختاذها من اجل تطوير اهليكل االقتصادي ، مبا حيقق زيادة اإلنتاج 

زمنية طويلة ، وتتطلب التنمية االقتصادية جمموعة من املصادر السلعي وغري السلعي والدخل احلقيقي للفرد لفرتة
لتمويلها ، من بينها التمويل املصريف الذي يعترب أهم مصدر تعتمد عليه البلدان املتخلفة لتمويل تنميتها 

االقتصادية يف ظل غياب سوق مالية متطورة .

عن طريق توفري احتياجاته املالية حىت ، األوىلآلية اجلهاز املصريف بالدرجة دولة على أييعتمد اقتصاد حيث 
أنيستطيع حتقيق منو مستمر ، لذا  فهو يقدم اخلدمات املصرفية واملنتوجات املالية املتنوعة الشكل واملدة تستطيع 

االقتصاد ، وقد مر اجلهاز املصريف اجلزائري بعدة مراحل سامهت بشكل كبري يف تطوره ، توفر كل ما حيتاجه 

عجل ما وهذا ،االستقالل مباشرة وجدت اجلزائر نفسها وسط مشاكل من بينها تبعية اجلهاز املصريفبعد ف
إجراءأولوكان ، نقدية جزائرية وخيدم مصاحلها االقتصادية إرادةجهاز مصريف جزائري يعرب عن إطالقبضرورة 

جه خلدمة االقتصاد الوطين و مده بكل الذي و ، 1963كزي اجلزائري يف سنة البنك املر إنشاء
الدينار اجلزائري كعملة وطنية ، بإنشاءسيادة الدولة اجلزائرية وتأكدتاحتياجاته والتسهيالت لبناء االقتصاد ، 

الكفأة .اإلطاراتو املسريينمارس البنك اجلزائري صالحيته كبنك مركزي فاهتم بتسيريه جمموعة من 

إن قضايا التنمية
ومتخذي القرارات يف البلدان املتقدمة والنامية ، وشغلت بال كثري من املفكرين على التعرف على أسرار التنمية 

من ،اتيجية مالئمة ختدم البالد وأساليب حتقيقها وعالقتها بالنمو االقتصادي واستمرارها من خالل انتهاج إسرت 
اجل حتقيق األهداف املراد الوصول إليها والظروف الداعمة هلا وكذلك احلكومات يف حتقيقها واستدامتها.

احلقيقة اليت وصل إليها الفكر التنموي هو أن التنمية تتضمن تغريات جذرية يف اهلياكل املؤسسية و االجتماعية 
عتقدات ولكن الوضعية اليت تشهدها اقتصاديات الدول النامية هي مظاهر التخلف يف واإلدارية وحىت العادات وامل

شىت جماالت التنمية واستعجال مظاهر الفقر واتساع الفجوة بينها وبني االقتصاديات املتطورة ونشاط التكتالت 
االقتصادية بني الدول الكربى .

ايب على التنمية االقتصادية وذلك من خالل مسامهته من خالل كل ما مت دراسته نستنتج أن للبنك تأثري اجي
الفعالة يف تنشيط احلياة االقتصادية وهذا من خالل مسامهته بطريقة مباشرة يف تفعيل االقتصاد الوطين عن طريق 

التمويل .
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ندات 
) وباستثمارها ألموال العمالء تقوم بتمويل مشروعات جديدة ، أو تقوم بتوسيع مشروعات قائمة ، غري أن شلل 

متويل التنمية االقتصادية على أكمل وجه.تفعيل السوق املايل اجلزائري من اجل القيام بعملية 

هذه  املصادر وهو أهموكما سبق وان اشرنا تتعدد مصادر متويل التنمية االقتصادية ويشكل التمويل البنكي من 
املقيمة باجلزائر األجنبيةحيث من خالل هذا البحث حاولنا دراسة البنوك ،الذي يتمحور حوله موضوع دراستنا

بنك الربكة اجلزائري وبنك أجنبينيوعلى وجه اخلصوص بنكني ، ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية باجلزائر 
اخلليج اجلزائري .

الذي احدث منعطفا  هاما يف تاريخ اإلصالحات النقدية اجلزائرية ، إذ 10- 90حيث كان قانون النقد والقرض 
واملتغريات العاملية يقوم على أهداف نقدية حتددها السلطة النقدية استمد أفكاره من خالصة القوانني السابقة 

املتمثلة يف جملس النقد والقرض .

فأعيد إحياء دور البنوك يف الوساطة املالية ورد االعتبار للسياسة النقدية كمتغري اقتصادي هام كما مسح ألول مرة 
منذ االستقالل بإنشاء البنوك اخلاصة وطنية وأجنبية .

أعيدت صياغة قانون النقد والقرض لتحديث املنظومة الصرفية وعصرنتها ودفع البنوك 2003انه يف سنة كما
خاصة البنوك العمومية للعمل باملعايري الدولية فيما  خيص قواعد احلذر واملنافسة النزيهة وذلك من خالل األمر 

. 10- 90الذي ألغى قانون 11- 03

توليد نوع من املنافسة داخل النظام إىلج اجلزائري وبنك الربكة اجلزائري ظهور كل من بنك اخلليأدىحيث 
مصاف البنوك الكبرية ذات إىلحتسني اخلدمات و االنتقال بالبنوك اجلزائرية إىلأدىالذي األمر، املصريف 

األسواقدل على شيء فهو يدل على انفتاح االقتصاد اجلزائري على نإوهذا ، املنتجات واخلدمات الكفء 
العاملية واندماجها فيها.

جنح كل من بنك اخلليج اجلزائر وبنك الربكة اجلزائري يف جتميع املدخرات وامتصاص اإلسالميويف ظل االقتصاد 
ادخارية واستثمارية أوعيةملا يقدمانه من خدمات مصرفية وما متلكانه من ، الشعبية األوساطالفوائض املالية يف 

حيث ، مع القيم واملبادئ اليت حتكم سلوك املستثمر املسلم اإلسالميالتمويلية يف املصرف واألساليبوالصيغ 
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الكيف املالئم أوسواء من حيث الكم ، على تعبئة املوارد املالية لتمويل التنمية االقتصادية األكربجند هلما القدرة 

:نتائج الدراسة 

حيث 

سهولة احلصول على القرض وسرعة اخلدمات املقدمة .- 

األجنبيةوضوح القوانني يف البنوك - 
الكثري من عدم الثبات وسوء التطبيق .

توفر املناخ املالئم للمستثمر وتساعده على ربح الوقت .إذمييزها مستوى اخلدمات العالية األجنبيةك البنو - 

وال سيما يف حفظ السر البنكي للعمالء .األجنبيةالسمعة اجليدة للبنوك - 

اص م املؤسساتحبيث خيصص لكل جمموعة من األجنبيةوضوح اهليكل التنظيمي يف البنوك -  مالء خ مرشد ع
املتعاملون للحصول على إليهبينما يف بعض البنوك العمومية قد جيهل يف بعض احلاالت املسئول الذي تتوجه 

استشارة بسبب عدم وضوح املهام .

لضمانات معقولة يف حدود اخلطر املتوقع من املروع وكذلك مستوى اخلدمة املقدمة .األجنبيةطلب البنوك - 

اقتصاد عن طريق توفريه احتياجاته املالية بواسطة مكونات هذا اجلهاز املتمثلة يف أياملصريف عصب اجلهاز - 
.بنك مركزي يتصدر جمموعة البنوك 

تساهم البنوك اخلاصة يف متويل االقتصاد اجلزائري ولكن بنسبة جد حمدودة كون القطاع املصريف اجلزائري يغلب - 
عليه مسامهة البنوك العمومية ا

.أجنبيةللبنوك العمومية حتت تسميات األصلصورة طبق إالهي مااألجنبيةبعض البنوك - 

حبيث يف بعض احلاالت ال ميكن اختاذ قرار منح األجنبيةوجود مركزية يف اختاذ القرارات على مستوى البنوك - 
على مستوى العاصمة وخاصة فيما خيص " تسهيالت الصندوق " والذي قد األمبعد الرجوع للوكالة إالالقرض 
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( تتخذ القرارات على مستوى الوكالة الفرعية ) بينما يف أياميستغرق احلصول عليه يف البنوك العمومية بضعة 
مما يسبب عرقلة ملصاحلها .املؤسساتيتطلب شهرا حسب شهادة بعض األجنبيةالبنوك

عدة مرات واإليابروط احلصول على القرض مما يضطر يف بعض احلاالت العمالء للذهاب عدم وضوح ش- 
على البنك.

مع عدم وجود تنسيق بني هذه البنوك وصناديق ضمان األجنبيةارتفاع الضمانات املطلوبة من قبل البنوك - 
القروض .

البنكية على مستوى بعض املناطق باعتبارها ال تزال يف طور االنتشار مما ال املؤسساتنقص يف حضور هذه - 
التعامل معها.املؤسساتيتيح جلميع 

ال ميلكون اخلربة الكافية مقارنة مبوظفي البنوك العمومية أماغلب موظفي هذه البنوك من الطاقات الشابة غري - 
ارم فيما ي تش اس ند  مالء ع ع ل اعد ا يس قد ال  ام .مما  مبشروع لق  تع

ومن خالل دراستنا هذه حاولنا اخلروج ببعض التوصيات اليت قد تكون كمالحظات سواء بالنسبة للبنوك او 
للمتعاملني يستفاد منها مستقبال .

:ختبار الفرضيات ا

مبختلف أنواعها تقوم البنوك األجنبية بتمويل التنمية االقتصادية يف اجلزائر على أكمل وجه بتجميع املدخرات - 
على اعتبار البنوك األجنبية مصدر جيد للتمويل فيما خيص القروض االستثمارية وكذا متويل خمتلف االستثمارات

طويلة املدى وال سيما القرض االجياري واالعتماد املستندي الذي أصبحت متخصصة فيه أن مل نقل شبه حمتكرة 
له.

ذلك الوقت كان يعترب أرقى اإلصالحات على اإلطالق ولكنه يف 10- 90صحيح أن قانون النقد والقرض - 
.هو اآلخر اثبت حمدوديته وتلى بعده إجراءات وتعديالت

تفتح هلا أناألجنبيةاملالية والبنوك املؤسساتبإمكانأصبح10- 90النقد والقرض قانون ابتداء من صدور- 
ذلك اعتبار القطاع اخلاص قطاعا تنمويا حبيث سعيه لتلبية فروعا يف اجلزائر ختضع لقواعد القانون اجلزائري مبا يف

نشاط وله القدرة على تعزيز فرص النمو.أيعند تعثر األمثلحاجات اقتصاد الدولة واحلل 
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، إن هدف البنوك األجنبية هو حتقيق اكرب ربح مع اقل خماطرة دون االهتمام مبتطلبات متويل التنمية االقتصادية- 
للبنوك األجنبية دور كبري يف توفري مناصب عمل مما يساهم يف احلد من جزئيا على اعتبار أن فرضية صحيحة 

.البطالة الذي يعترب من أهم أهداف التنمية االقتصادية يف اجلزائر

: لتوصيات ا

صالحيات إعطائهاالتقليل من املركزية يف اختاذ القرارات البنكية وتوسيع مهام الوكاالت الفرعية من خالل - 
يف اختاذ القرار.أوسع

على مستوى الواليات من خالل فتح فروع جديدة األجنبيةالبنكية املؤسساتزيادة انتشار وحضور هذه - 
دف تقريب البنك من العميل وخاصة على مستوى بعض الواليات الداخلية .

رية و املتوسطة من خالل استحداث طرق الصغاملؤسساتحماولة تطوير وتنويع املنتجات البنكية اخلاصة بقطاع - 
متويل عصرية .

صغار املستثمرين .أماموالفساد البنكي وفتح الباب مضاعفة اجلهود للتقليل من البريوقراطية - 

الصغرية واملتوسطة وجتنب التغيري املفاجئ املؤسساتمراجعة القوانني والتشريعات املوجودة املتعلقة بتنظيم عمل - 
والعشوائي للقوانني.

املالية .األسواقتطوير وسائل التمويل ومواكبة الطرق احلديثة يف التمويل من خالل تطوير - 

االقتصادية و البنكية الستقبال املؤسساتامعة ومراكز البحث العلمي و توسيع جماالت التعاون بني اجل- 
هيل مهمتهم وهذا بعد الصعوبات الكبرية اليت واجهتنا خالل حبثنا هذا .الباحثني وتس

ضرورة تأهيل القطاع اخلاص من اجل رفع مسامهته يف حتقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية .- 

أفاق الدراسة : 

ويل االقتصاد كانت هذه أهم التوصيات واالقرتاحات اليت نراها مهمة فيما خيص مسامهة البنوك اخلاصة يف مت
اجلزائري وحتقيق تنمية اقتصادية ويف اعتقادنا انه هناك نقاط حتتاج إىل حتليل أعمق منها فيما خيص دراسة 

.11- 03إحداثيات قانون النقد والقرض 



.بعد احلمد هللا الذي مت بفضله وتوفيقه إمتام اجناز هذه املذكرة
على اإلشرافالذي تفضل بقبوله ألستاذيعبارات شكري وامتناين بأخلصبامسيأتوجه

زاوي عبد اللطيف " ...ملا بذله من جهد كبري لتذليل الصعوبات "عملي املتواضع هذا األستاذ

هذا العمل .إلجناحاملناسبة األكادمييةاألجواءلدؤوب لتوفري ، وعمله اأمامنا

، حرصا منه على متابعة خطوات اهتمامشكره على سعة صدره وحلمه وصربه ملا مشلنا به من أ

تقدمنا يف هذا العمل بكل جدية وصرامة ومل يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة 

وتصحيحاته الدقيقة ورفع اللبس والغموض الذي كان ينتابنا .

كلية احلقوق خاصة منهم الدكتور " بن فرحية رشيد " وكل أساتذةكافة إىلبالشكر كما أتقدم

القانون العام ختصص ماسرت قانون دويل اقتصادي .قسمأساتذة

.كافة طلبة املاسرت ختصص القانون الدويل االقتصادي إىلبالشكر اجلزيل تقدمأكما 

بعيد .أونشكر كل من قدم لنا يد العون سواء من قريب 
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: تمهيد
تعترب البنوك الشريان الرئيسي لالقتصاد ، وهي اليت جيري فيها النقد كما جتري الدماء يف الشرايني فتقوم بتغذية 
االستثمارات هنا وهناك ، وهي تقوم على وجود النقد الفائض ورصد حسابات كل زبون ومن مث تقوم مبمارسة 

تضع عليه أرباحها ، أو مبعىن أدق الفائدة مقابل السداد املقسط عملها التجاري كالتمويل واالستثمار واإلقراض و 
على إمجايل صال القرض .

لتمويله والقناة الرئيسة لتداول الكتلة النقدية ، األساسيكبرية يف االقتصاد حيث متثل املصدر أمهيةللبنوك ف
وهذا ،العجز املايلوأصحاباملايل الفائضأصحابفالبنك من خالل قيامه بدور الوساطة املالية يوفق بني رغبات 

من خالل مجع الودائع ومنحها يف شكل قروض .
يف تكنولوجيا تتميز خبضوعها لعوامل املنافسة و التطور املستمر ،مالية ذات طبيعة خاصةمؤسساتالبنوك تعترب ف

القطاعات استجابة كثرأوهي من ،بتدويل العمل املصريفتأثرتاليت املؤسساتأهمالعمل املصريف ، كما تعد من 
احمللية .أوللمتغريات سواء الدولية 

اهها لتوسيع حجم التجارة واجتاألجنبيةخاصة منها وقد سامهت البيئة املتغرية و املتحررة يف توسيع نشاط البنوك
إىلأدىما املباشر ، و الرغبة يف احلصول على فرص جديدة للربح هذا األجنيبوزيادة تدفقات االستثمار ،الدولية
على النشاط الدويل .وتأثريهاأمهيتهاتزايد 

إىلسوف نتطرق إذبعض املفاهيم املتعلقة بقطاع البنوك ، إرساءوحنن من خالل هذا الفصل سوف حناول 
األخريةهذه ،منح القروضأمههاوظائف البنك واليت أهمإىلكما سنشري ،تعريف البنك واهم تصنيفات البنوك 

مربزين اخلدمات اليت يقدمها البنك أهمإىلاألخريلنشري يف ،وحسب عدة معايريأنواعصنيفها لعدة اليت ميكن ت
يف اجلزائر.األجنبية التطور التارخيي للبنوك مع ذلك 
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1ماهية البنوك : األولالمبحث 

لتبادل تتم بني جمموعة من بينما كانت عمليات اأفاقه،فواتسعت أطرافهتطور النشاط االقتصادي وتعددت لقد 
أصبحوبالتايل يسهل بينها التبادل ، ومع تزايد وترية هذا النشاط ،أواألفراد

آخرينأفرادإىلاللجوء املباشر للتمويل فكان أكثراملنتجني يف حاجة 
إىلمن الصعب اللجوء اصحببل حىت القارات حدود الدول،جاوز يتأصبحلكن مع اتساع هذا النشاط حىت 

األموالجديدة تضمن مجع أطرافمما استدعى بالضرورة ظهور ،جمموعات وأأشخاصالتمويل املباشر من طرف 
يف البنوك اليت هي حمل دراستنا .أساساثل تتماحلجز املايل أصحابمتثل حلقة ربط بني أاأيتوزيعها وإعادة

لمطلب األول : مفهوم البنوكا
ملن ميلكها كفائض وبني من األموالرؤوسشخصية اعتبارية تقوم بدور الوسيط بني أيالبنوك باختصار هي 

. استثمار وأحلاجة األمواليبحث عن تلك 
ونشأته : التعريف بالبنك األولالفرع 

التعريف بالبنك -/1
كلمة بنك أصلها كلمة ايطالية " بانكو "

الصرافون لتحويل العملة ، مث تطور املعىن يف ما بعد ليقصد بالكلمة منضدة اليت يتم فوقها تبادل العمالت ،
مث أصبحت يف النهاية تعين املكان الذي توجد فيه تلك املنضدة وجتري فيه املتاجرة بالنقود.

واملصرف ومجعها ،بية فيقال صرف النقود أي بدهلا بنقود سواها، والصرييف هو بائع النقود بنقود غريهاأما بالعر 
املصارف وتعين املؤسسة املالية اليت تتقاضى االقرتاض واإلقراض ، فمعظم التعريفات للبنك هي تعاريف وظيفية 

نك ومل هيكلته أو تنظيمه وأهدافه وطريقة  ئف الب لى وظا تكز ع فيمكن تلخيص عمل البنك بصفة 2،عملهتر
ام  اج ند ح ئضة ع ال فا أمو يهم  لد ين  لذ من ا ال  أمو بل  يق لي : هو  وبذلك يكون مدين هلم بقيمتها ،عامة مبا ي

ويعيد تقدميها آلخرين ليستفيدوا منها وبذلك يكون دائنا هلم بقيمتها .
الذين أودعوها لديه وهو عند إعادة تقدمي هذه ن األموال اليت يقرضها البنك هي أموال الناس إوبعبارة أخرى ف

األموال يكون قد تاجر فيها .
اا أوهكذا البنك باختصار يف احلقيقة هو يسلم ويستلم األموال ويستفيد من ذلك فهو منش نصب عملي ة ت

لآلخرين ة األعمال أو الدولة بفرض اقرتاضها أالرئيسية على جتميع النقود الفائضة عند حاجة اجلمهور أو منش
مالية حمددة .أوراقو استثمارها يف أمعينة أسسوفق 

98ص 2009طبعة األوىل ،رايس حدة ، دور البنك املركزي يف إعادة جتديد السيولة يف البنوك اإلسالمية ، مكتبة ايرتاك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ال-  1

21ص 2006األردندار وائل 1ت المصرفیة المحلیة و الدولیة ط العملیاإدارةالطراد ، إبراهیمإسماعیلعبد اهللا ، أمینخالد -  2
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ختتلف التعاريف اخلاصة بالبنوك باختالف القوانني واألنظمة اليت حتكم أعماهلا، و اليت تتباين من بلد إيل أخر.و 
ف شاملة ن من الصعوبة إجياد تعار يإكما ختتلف باختالف طبيعة نشاط هذه البنوك و شكلها القانوين، و لذا ف

.ا والقوانني اليت حتكم أعماهلااختالف أنواعها و أشكاهلىهلا عل
أا ف ية، كما  املال ات  عملي ل اض و ا اإلقر ات  يذ عملي نف تخدمها لت تس ال و األمو اد  األفر من  بل  تستق نك هو مؤسسة  الب

.أحيانا تتحمل تكلفة لعرضها و تسري وسائل الدفع  
تعمل علي تسهيل عمليات الدفع لألفراد و املؤسسات، تقرض عبارة عن منشأة خاصة أو عموميةفهو

و تستقبل األموال كما تسري وسائل الدفع ( املركز احمللي هلذه املؤسسات)، فرع البنوك يسمح بفتح أو غلق 
.احلساب يف البنك

) مؤسسات، أفرادمن اجلماهري ( األموالرؤوسبسلطة القانون لضمان عملية مجع مفوضةمؤسسةلبنك هو اف
، من خالل وضعها حتت تصرف الزبائن وتسيريها من خالل وسائل الدفع .إقراضهاوإعادة

هو هيئة خمتصة يف خلق وتداول النقود ، فهي جتمع مدخرات الزبائن واليت تكون يف شكل ودائع آخركتعريف أو
لعرضها للخدمات املالية فهي افةفباإلضلدفع ( مثل الشيكات ، البطاقات )،، متنح القروض ، وتضمن وسائل ا

1تضمن للدولة متابعة العمليات املالية والتصدي جلميع العمليات املالية غري الرمسية .

نستخلص التعريف التايل :أنومن خالل هذين التعريفني وغريمها ميكن 
الدفع ، حيث تلعب مالية نقدية رمسية وظيفتها مجع الودائع ومنح القروض وتسهيل وسائل مؤسسةالبنك هو "

"دورا هاما يف الوساطة املالية .
وان جمموع البنوك لنفس املنطقة النقدية يشكل النظام البنكي والذي يسري من طرف بنك خمتص هو البنك 

أنواعوالتعريف بالسياسة النقدية ، وهناك عدة ،النقديةاألوراقإصداروالذي مهمته مراقبة البنوك وضمان ،املركزي
، البنوك املختصة ، بنوك عامة ... اخل.األعمالالبنوك منها : بنوك الودائع ، بنوك من هذه 

2: 10-90قانون النقد والقرض التعريف التشريعي المنصوص عليه في* 

الصادر يف:10- 90التعريف الذي نأخذ به فهو التعريف الذي أورده املشرع اجلزائري يف قانون 
و اليت تنص على :" البنك هو شخصية اعتبارية اليت 114رض والنقد يف مادته املتعلق بالق14/04/1990

متتهن بصفة دائمة كل وظائف البنوك من استقبال الودائع ، منح القروض وتوفري وسائل الدفع وتسيريها.

21ص 2002، األردن، دار الفكر عمان ، 1المصارف ، الطبعة إدارةحمد ، أبورضا صاحب -  1

1990- 04- 14الصادر في . 10-90قانون النقد والقرض -  2
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:11-03التعريف التشريعي الوارد  في األمر رقم * 
فرنسي عندما تبىن املعيار املعتمد من طرف هذا األخري يف تعريفه يالحظ أن املشرع اجلزائري قد ساير املشرع ال

املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم ، حيث جاء فيه :11-03من األمر 70للبنوك ، بداللة نص املادة 
ا العادية أعاله ، بصفة مهنته68إىل 66" البنوك خمولة دون سواها بالقيام جبميع العمليات املبينة يف املواد من 

."1

العصر البابلي ، فرتجع إىلالبنوك تعود نشأةأنإىلتشري املصادر التارخيية لبنوك : التطور التاريخي ل-/2
أنإىليشري أخررأيأسسبنك تارخيي أقدمأنإىلاآلراء

الرومان عنهم وتزامن ظهور أخذهفن الصرافة الذي اإلغريقنشر إذ، اإلغريقيالعصر إىلوجود البنوك يعود 
هلذه البنوك حمالت الصرافة اليت كانت تتعامل األولالبنوك التجارية مع انتشار النقود الورقية لذلك يعد الشكل 

سرتدامأمبنك يف " أسسمبدينة البندقية والحقا م1517بنك جتاري يف عام أولوأسس،بشراء وبيع العمالت
م ومن مث انتشرت البنوك يف كافة دول العامل .1609" عام 

أدى أوربام مع ظهور الثورة الصناعية يف 19رنقالم صار عدد البنوك يزداد بشكل تدرجيي ، ويف 18منذ القرن 
ه وجود بنوك تشبإىلالكثري من املال ، فظهرت احلاجة إىلج احتا الذي ذلك إىل دخوهلا يف عصر اإلنتاج
افتتاح فروع هلا كما شهدت هذه الفرتة ظهور إىلبشكل كبري ، مما دفعها أعماهلاالشركات املسامهة اليت انتشرت 

بنوك متخصصة يف االئتمانات الصناعية والزراعية والعقارية .
يف الذي ظهرلاالعتماللميالد شهدت البنوك العديد من التحديات ، فتميزت بالتطور وجتدد 20خالل القرن 

ااالت  من  يد  عد ل مثل ظهور االبتكارات احلديثة يف جمال التكنولوجيا واستخدامها يف تقدمي اخلدمات األساسيةا
على الوسائل االلكرتونية يف يل و االعتماد املصرفية وتوفري منتجات حديثة مرتبطة مع التطورات يف السوق املا

تطوير طرق التداول املصريف .
يفات البنوك تصنالفرع الثاني : 

حسب أوحسب طبيعة القروض املمنوحة أوسواء حسب الوظيفة نصنف البنوك حسب عدة معايري أنميكن 
الغطاء رتأستة اليتك مركزيو بنإىلحيث تقسم البنوك استخداما،األكثرفني مها لكن يف الغالب جند صن،امللكية

2.أنواععدة إىلالنقدي وبنوك جتارية اليت بدورها تصنف 

نوك تم بتقدمي اخلدمات (السلطة النقدية ):ةك المركزيو البن-1 هي ب ار و إلصد ا نوك  اسم  ب يضا ب رف أ تع و
املصرفية للحكومات وتشغل مكانا مهما يف السوق النقدي ، ويعد البنك املركزي أساس النظام املصريف ، وخيتلف 

12، یتعلق بالنقد والقرض ص 2003سنة أوت26لـ الموافق 1424جمادي الثانیة عام 27مؤرخ في 11-03رقم أمر-  1

117ص 2007، ةاالسكندریعبد المطلب عبد الحمید ، اقتصادیات النقود و البنوك ، الدار الجامعیة ، -  2



للبنوك اإلطار المفاھیمياألول فصل ال

11

ي ليس حتقيق أرباح قصوى بل تقدمي اخلدمات للبيئة عن البنوك األخرى وحتديدا البنوك التجارية بأن هدفه الرئيس
ولذلك ،النظام النقدييرتأسالنقود يف كل الدول وهو الذي بإصدارتتكفلاليت املؤسسةاالقتصادية العامة،فهو

يف االقتصاد ، ويعترب البنك املركزي بنك البنوك وبنك يشرف على التسيري النقدي ويتحكم يف البنوك العاملة
كما يقوم ،عند الضرورة متويل البنوكبإعادةعندما حيتاجون للسيولة ، فهو يقوم إليهحيث يعودون ،ة احلكوم

فمن أهم الوظائف اخلاصة بالبنوك القوانني و التشريعات السائدة ،إطاربتقدمي التسبيقات الضرورية للحكومة يف 
لبنوك الرئيسية واملشرفة على كافة البنوك التجارية لذلك املركزية إصدار النقود سواء الورقية أو املعدنية ،  كما تعد ا

1لالقرتاض .األخريالبنك املركزي هو امللجأ أنيقال فأطلق على البنك املركزي اسم بنك البنوك 

الفائدة ، سعر العملة ، من خالل تدخله أسعاردحتدييلعب دورا مهما فيما خيص أنكما ميكن للبنك املركزي 
عند الضرورة ، وضع السياسات االقتصادية سواء األجنبيةالوطنية مقابل العمالت ملةالعودعم يف سعر الصرف

االستهالك للمحافظة على معدل النمو االقتصادي وكذا معدل التضخم .أوللتشجيع على االدخار 
لي ) :( النظام الهيك03/11الهيئات المسيرة للبنك وفقا لألمر أو مجلس إدارة البنك المركزي *

بأنه " مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقاللية املالية " .11يعرف قانون النقد والقرض يف ماد ته 
ومنذ صدور هذا القانون أصبح البنك املركزي يسمى يف تعامله مع الغري بنك اجلزائر وخيضع بنك اجلزائر إىل 

ود امللكية لرأس ماله بالكامل إىل الدولة وبالرغم من ذلك فهو ال خيضع قواعد احملاسبة التجارية باعتباره تاجرا وتع
واملتعلق 01/01/1988املؤرخ يف 01-88للتسجيل يف السجل التجاري وال خيضع أيضا ألحكام القانون 

له يف بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية ويستطيع أن يفتح فروعا له أو خيتار مراسلني أو ممثليهم
أي نقطة من الرتاب الوطين كلما رأى ذلك ضروريا ويسري بنك اجلزائر جهازين مها احملافظ وجملس النقد و القرض 

.
: يعني احملافظ ونوابه مبراسيم رئاسية ملدة ستة سنوات ومخس سنوات على الرتتيب قابلة لمحافظ ونوابه ا- 1

إاء مهامهم مبراس تم  احدة ، كما ي يد مرة و تجد م رئاسية أيضا ويكون ذلك يف حالتني فقط العجز الصحي لل
الذي جيب أن يثبت بواسطة القانون واخلطأ الفادح .

رتيب معاكس هذه الرتبة تلقائيا كل سنة حسب تحيدد مرسوم تعيني نواب احملافظ رتبة كل واحد منهم ويتم تغيري 
ات كل واحد من هؤوالء النواب ، كما  يستطيع ويستطيع احملافظ حتديد مهام وصالحي،لذلك الوارد يف املرسوم

أعمال البنك من اختاذ للمحافظ يف إدارةوتتمثل املهام األساسية،االستعانة باملستشارين ال ينتمون إداريا للبنك 
جمالس ومؤسسات يفخمتلف اإلجراءات التنفيذية ، وبيع وشراء األمالك املنقولة وغري املنقولة ، تعيني ممثلي البنك

أخرى .

11، ص 2000الطاھر لطرش ، تقنیات البنوك ، دیوان المطبوعات الجزائریة ، الجزائر -  1
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واهليئات املالية الدولية ،كما  ميكنكما يقوم بتمثيله لدى السلطات العمومية والبنوك املركزية التابعة لدول أخرى
أن تستشريه احلكومة يف املسائل املتعلقة بالنقد والقرض أو تلك اليت تعكس على الوضع النقدي دون أن تكون 

ذات طبيعة نقدية يف أساسها .
والقرض مجلس النقد-2

والقرض بالنظر إىل املهام اليت أوكلت إليه والسلطات الواسعة اليت منحت له ، ويؤدي جملس القرض والنقد 
وظيفتني :

شكل جملس النقد والقرض من :تيووظيفته السلطة النقدية للبالد و :وظيفة مجلس إدارة بنك الجزائر- 
.المحافظ رئيسا* 
.نواب المحافظ كأعضاء* 
كما يعني ثالث مستخلفني ليعوضوا ،يعينهم مبوجب مرسوم يصدره رئيس احلكومة موظفين سامينثالث* 

األعضاء الثالثة إذا اقتضت الضرورة .
ميكن لس القرض والنقد أن يشكل من بني أعضائه جلان استشارية وحيق له استشارة أية مؤسسة أو أي و

ومن أهم هذه ،،شخص إذا رأى ذلك ضروريا 
كما يقوم بتحديد ميزانية البنك املركزي وإجراء كل ما حييط به ،الصالحيات شراء األموال املنقولة والثابتة وبيعها 

ة يقوم بتنظيم النقود .من التعديالت باعتباره سلطة نقدي
ري يشروط تنفيذ عمليات البنك يف عالقته مع البنوك واملؤسسات املالية ( إعادة التمويل وشروطها ) ، يسدحيدو 

السياسة النقدية ويضع شروط فتح الفروع واملكاتب التمثيلية للبنك و املؤسسات املالية مع الزبائن وتنظيم سوق 
1من قانون النقد والقرض .45- 44إىل مهام حددت خاصة مبوجب املادتني الصرف ومراقبة الصرف باإلضافة

ية تم باحلصول اوتعرف ابيضالبنوك التجارية : - 2 تمان يعة ائ ات طب ات ذ ئع ، وهي مؤسس لودا نوك ا اسم ب ب
مانات على ودائع األفراد وذلك مقابل توفري القدرة على سحبها عند طلبها لذلك تتعامل هذه البنوك مع االئت

قصرية األجل وال ميكن اعتبار املؤسسة املصرفية بنكا جتاريا إذا مل توفر إمكانية قبول وسحب الودائع املالية كما 

األصول احلقيقية .
2عدة بنوك :إىلوهي بدورها تصنف ليت تعمل حتت سلطة البنك املركزي،ك اوهي جمموعة البنو 

.1990-04-14الصادر في 10-90قانون النقد والقرض -  1

33ص 2006دار وائل 3البنوك ، ط إدارةمؤید عبد الرحمان الدوري ، –فالح حسن الحسیني -  2
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حيث تتلقى ،مؤسساتتعمل يف الغالب مع زبائنها من احلرفيني و التجار و بنوك الودائع ( االئتمان ) : -أ 
الصغرية املؤسساتأوالتجار و احلرفينيأساسايكون زبائنها األحيانالودائع ، متنح القروض ، ويف معظم 

على ودائع املودعني.أساسا، وتعتمد األجلواملتوسطة ومتنح يف الغالب قروض قصرية 
تقتصر حيث ال تتعامل مع اجلمهور من األفراد بل ،اطبيعة خاصةمتتلكهي بنوك : األعمالبنوك -ب 

االستحواذ أو، رأمساهلارتاك يف و االشإقراضهاعن طريق األخرىاملنشات وإدارة
املال ( يف رأس تعمل يف سوق إاأو املشاركة برؤوس أمواهلا لذلك تعمل هذه البنوك داخل السوق املايل ،عليها ، 

اا من أهميعترب إذ) أساسايف سوق النقد األخرىكالبنو حني تتعامل  1املتوسطة و الكبرية .املؤسساتعملي

،األجليعرف ببنوك االئتمان املتوسط وطويل ماأو: ار بنوك االستثم-ج 
املال حيث أسواقوقد تنشط على مستوى ،...) مصنعاملال الثابت ( عقار ، رأسجتديد أوملن يسعى لتكوين 

البورصة .إىل، الدخول األسهمالقروض ، اكتتاب كإصدارتتكفل بالعمليات املالية  
، وكذا األجلمال كبري جدا الذي تعتمد عليه يف منح القروض مثل الودائع طويلة لرأسلذلك فهي حتتاج 

االقرتاض من الغري لفرتة حمددة بتاريخ ( السندات ) واملنح احلكومية .
تتخصص يف منح قروض معينة أي،وهذه البنوك جندها تنشط يف متويل قطاع معني :البنوك المختصة -3

ذه البنوك جند :ومن ه
متخصصة يف منح قروض االستهالك .بنوك- أ

بنوك متخصصة يف منح القروض العقارية .- ب
بنوك متخصصة يف القروض االجارية للمؤسسات .- ج
بنوك متخصصة يف متويل نشاط اقتصادي ( بنوك فالحية ،... ) .- د

.وقد جند نفس البنك ينشط يف عدة ختصصات 
لمالية : المؤسسات ا- 4

هي منشاة أعمال تتمثل صوهلا يف أصول مالية مثل القروض واألوراق املالية بدال من املباين واآلالت واملواد اخلام  
واليت متثل األصول يف الشركات الصناعية كذلك تتمثل خصومها يف خصوم مالية مثل املدخرات والودائع بأنواعها 

حيوية لالقتصاد لذلك تعترب احد املكونات األساسية لنمو االقتصاد .املختلفة كما تعترب املؤسسات املالية 
وهي ختتلف عن البنوك من حيث أن مصدر أمواهلا هو رأس ماهلا اخلاص على عكس البنوك اليت تتمثل رواس 

2أمواهلا ومداخليها من مدخرات اإلفراد يعين أن املؤسسة املالية تستثمر من ماهلا اخلاص على عكس البنوك .

29، ص 1996، محاضرات في اقتصاد البنوك ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر يوینشاكر القز-  1

242م ص 1999دار مجدالوي ، عمان ، 2عقیل جاسم عبد اهللا ، النقود و المصارف ، ط-  2
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هي منشات متخصصة جبمع املدخرات املالية اخلاصة باألفراد وغالبا تكون : بنوك التوفير و االدخار - 5
مستحقة عند طلبها وتشكل دفاتر االدخار ، كما تعد مدخرات ألجل أي يعتمد سحبها على تاريخ معني 

ن واليت غالبا ما تكون آلجال هذه البنوك وظيفتها مجع الودائع من املدخريوعندها تصبح سندات أو اذونات، ف
حمددة وتأخذ شكل دفرت االدخار ، لتعيد هذه البنوك بدورها إقراض هذه الودائع آلجال خمتلفة ، وهذا كله طبعا 

مقابل معدالت فائدة حمددة مسبقا .
املالية هم تصنيفاته ، ومن خالل ما سبق ميكن أن نستنتج أن البنك يقوم بالوساطة أكان هذا عن تعريف البنك و 

.واليت تشتمل على عدة وظائف متثل وظائف البنك 
طبيعة عمل البنوك:الفرع الثالث 

اجرة ا ، وفيمااألفرادأموالاملرتبطة باستخدام أعماهلاتتميز البنوك بطبيعة  لمت هذه أهميلي معلومات عن ل
:األعمال

لذلك جيب أن حيافظ على مستوى الثقة اخلاصة وهو دور املصرف يف احملافظة على أموال األفراد : الحرص -1
اا ، كما يشمل احلرص على كافة الضمانات املطلوبة  ألصح احلقوق  ادة  إع ام ب تز االل يه  جب عل ا لو من ا يث  به ، ح

من األفراد عند حصوهلم على قروض من املصرف وذلك حىت يتمكن البنك من استعادة املال الذي قدمه على 
خاصا باألفراد واملؤسسات من املودعني .شكل قروض الن يعد ماال 

وهي توفري املال لألفراد عندما حيتاجون له وتعد جزءا من الودائع املالية يف املصرف السيولة : -2
، ويفسر هذا الشيء السبب الرئيسي لضرورة وجود سيولة مالية باملصرف ، حىت يتمكن  من توفري املال الكايف 

مالء .لعمليات السحب اخلاصة بالع
وهي إمجايل العملني السابقني إذ أن احلرص على وجود السيولة يعد من األمور اليت تضمن حتقيق : الربحية -3

األرباح ، فعندما تزداد أرباح البنك عندما تزداد قدرته على تقدمي القروض مما يساهم مبنح االئتمان للعمالء 
1وتغطية العمليات املصرفية .

ئف البنوك المطلب الثاني : وظا
املالية اليت جتمع الودائع من عمالئها لتمنحها يف شكل املؤسسةالبنك هو أنالتعاريف على لقد اتفقت مجيع 

قروض مقابل معدل فائدة ، ومن خالل هذه العملية فهي تساهم يف خلق نقود جديدة هي " نقود الودائع " 
من خالل دوره يف الوساطة املالية ومجع ساسيةاألميكن استخالص وظائف البنك األخريومن هذا التعريف ،

الودائع ومنح القروض وخلق النقود .

41، مرجع سابق ص هللا ، إسماعیل إبراھیم الطراد خالد أمین عبد -  1
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: الوساطة المالية األولالفرع 
بشكل استحالة معه آليات العمل القدمي،أصبحت احلاجة إىل ظهور أطرافهوحتديداتساع النشاط االقتصادي إن

ورة حيوية بالنسبة للتطور االقتصادي واستمراره  وتوسعه أطراف جديدة مهمتها مجع األموال وإعادة توزيعها ، ضر 
وحجمها ، وبالتايل األعمالمببالغ ختتلف حسب طبيعة األموالتداول إىلهرت هناك حاجة دائمة ومستمرة ظف

والعائالت تتقاضى رواتب األفرادفيما جند يف املقابل بعض ،العجز املايل )ألصحابالتمويل ( إىلتزايد احلاجة 
يف االستفادة من الفرص اليت أمالوإمااحتياطا للمستقبل ماإ،هرية تنفق جزءا منها وحتتفظ باجلزء املتبقيش

عالقة مباشرة تعرف بــــــــ ماإالعجز املايل قد تنشا وأصحابهذا الفائض املايل أصحابمينحها السوق ، وما بني 
العجز املايل والفائض أصحابيلعب  دور الوسيط بني عن طريق تدخل طرف ثالث وإما،" التمويل املباشر " 

نتيجة للصعوبات اليت قد تنجم عن العالقة األخريةاملايل وهذا ما يعرف ب" الوساطة املالية " ،وقد ظهرت هذه 
1املباشرة بني الطرفني .

، وسط هذا احمليط العجز املايل وأصحابالفائض املايل أصحابمن هنا جاءت الوساطة املالية كحلقة ربط بني 
املتغري واملتنوع يف ذات الوقت يصبح التحكم يف القواعد املالية وأدوات التدخل يف األسواق النقدية واملالية والدولية 
ضرورة حيوية تعري أدوات الوساطة املالية عن تلك الوسائل اليت تسمح بقيام العالقة بينها وبني اآلخرين ، كما نعرب 

أيضا عن وسائل الدفع
أصحابفضاء أمام أصحاب الفائض املايل لتوظيف فوائضهم وأمام 

للوساطة ساسيةاألاألطرافتعريف للوساطة املالية البد من حتديد إعطاء: قبل طبيعة الوساطة المالية-1
:أساسنياملالية ومها طرفني 

وبالتايل ،مداخليهمالذين تفوق األطراف: هم الفائض الماليأصحاب
هم الذي ميلكون القدرة على التمويل .أيلفوائضهم ، تالتوضيفاأفضليبحثون عن 

حيث تفوق نفاألولعلى عكس الطرف هؤوالء: العجز الماليأصحاب ،
إىللتغطية عجزهم فهم الطرف الذي له احلاجة األموالالبحث عن إىلمما يضطرهم ،مداخليهم
التمويل .

توسع مصطلح الوساطة املالية حيث يف القدمي كان يعرب عن مجع الودائع : مفهوم الوساطة المالية -2
ويل وسائل الدفع اجلامدة والكتابية إىل وتوزيعها على املتعاملني االقتصاديني ، لكنه تطور واتسع إىل حت

هي تلك 
واملقرتضني احملتملني إىل عالقة مباشرة.اهليئات اليت تسمح بتحويل عالقة التمويل املباشرة بني املقرضني 

78خالد أمین عبد هللا ، إسماعیل إبراھیم الطراد ، مرجع سابق ص -  1
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العجز املايل ، من أصحابإىلالفائض املايلأصحابمن األموالها فهي ختلق قناة جديدة متر عرب 
و  املؤسسات ، ومنحها على شكل قروض األفرادخالل تعبئة االدخار ( الفوائض املالية ) من 

ألصحاب العجز املايل .
تسهيل اجلمع بني طرفني إىلباإلضافةفهي ،الوظائف البنكية أهمالوساطة املالية من وتعترب 

أمهيةتعترب صانعة للتمويل ، والوساطة املالية هلا حيث السيولة و الرحبية و املخاطر،من ،ناقضنيمت
العالقة .أطرافكبرية بالنسبة جلميع 

الفرع الثاني : جمع الودائع 
بعض العائالت لمداخيوظائف البنك ، والودائع متثل اجلزء الفائض من أهمحد أيعترب مجع الودائع 

) .أخرعند وسيط مايل أواملؤسساتو 
) الوسيط املايل مورد مايل للبنك (أهمقصرية ، ومتثل الودائع أومتوسطة أووقد تكون لفرتات طويلة 

قروض للتمويل .إىلالذي بدوره حيوهلا 
بيل احلفظ  أو ومتثل الودائع كل ما يقوم به األفراد واهليئات بصفة مؤقتة قصرية أو طويلة على س

التوظيف ،والبعد الزمين للوديعة مهم للغاية ، حيث يوجد فاصل زمين بني حلظة اإليداع  وحلظة 
السحب فهو يسمح بتحديد مردودية الوديعة بالنسبة إىل املودع  وبالنسبة للبنك ميكن تقدير مدى 

1الالزمة هلذه األموال.تالتوظيفا

مؤقتةاهليئات بوضعه يف البنوك بصفة أواألفراديقوم " كل ماأا: تعرف الوديعة على تعريف الودائع- 1
يف شكل نقود األحيانوتتجسد هذه الودائع يف غالب ،التوظيفأوطيلة على سبيل احلفظ أوقصرية 

2( الذهب مثال ... ) ".أخرىأشكاالأحياناتأخذأنميكن أاقانونية ، على الرغم من 

:نستنتجأنكن من خالل هذا التعريف مي
حلظة السحب إىلاإليداعاليت متتد من حلظة اإليداعمدة أنحيث ،العامل الزمين يف الوديعة مهم للغاية أنأوال

مهمة بالنسبة للبنك من اإليداعمدة أنمهمة حيث حتدد لنا مردودية الوديعة ( بالنسبة للمودع ) من جهة ، كما 
.األموالهلذه يفات الالزمةضخالل تقدير مدى التو 

الن الوديعة دائما هي ملك لصاحبها ، ختلى عن التصرف ،الوديعة ليست نقال للملكية أنهو وثاين استنتاج 
.مؤقتةفيها ملدة 

61ص 2009، دار بلقیس للنشر ، الجزائر 1احمد بلوددنین ، الوجیزفي القانون البنكي الجزائري ، ط-  1

25الطاھر لطرش ، مرجع سابق ، ص -  2
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فهناك ،املودعني ( الغرض من الوديعة )أهدافالودائع حسب اختالف أنواعختتلف : الودائعأنواع- 2
اايهدف الودائع  حتقيق عوائد إىلأصح

1رئيسية للودائع وهي :أنواعأربعةنذكر أنمن ورائها ، ومن هنا ميكن 

 الودائع الجاريةأوالودائع تحت الطلب
اا كلها مىت شاءوا أوهلم سحب جزء منها لذا مسيت ( الودائع حتت الطلب ) ، فيمكنأصح

يسهل عملية السحب .أنمسبق ، لذا جيب على البنك إشعارودون 
ألصحابال ميكن حجج تعرقل املودعني يف استعمال هذه الودائع ، ويف املقابل أوودون شروط 

فكثري من القوانني هذا النوع من الودائع االستفادة من الفائدة نظرا للطبيعة اجلارية هلذه الوديعة ، 
فوائد على هذا النوع من الودائع ، هذا مما يسمح للبنك بالتوسع يف عمليات القرض إعطاءمتنع 

.
 اا: وهذا النوع من الودائع يضعها ألجلالودائع وال ميكن هلم ،يف البنك لفرتة معينة أصح

غ املودع البنك مسبقا عن حيث يبلرتة احملدودة املتفق عليها مسبقا،بعد انقضاء الفإالسحبها 
ليست هي ألجلتاريخ السحب ، فالوقت عامل مهم يف هذا النوع من الودائع ، والودائع 

فهي ،االدخارية )الودائعقصري ( عكس ألجلإيداعهايتم ألجلالودائع االدخارية الن الودائع 
يفها يكون يف واليت حيصل صاحبها على عوائد من توظاألجلمن التوظيفات السائلة قصرية 
وقت مقابل حتمل فائدة سلبية حتسب أيكما ميكن سحبها يف ،شكل فائدة ( متفق عليها )

املبلغ املسحوب .أساسعلى 
: يف إيداعهاتعترب هذه الودائع مبثابة عملية توفري  وادخار حقيقية نظرا ملدة الودائع االدخارية

يسحبها مهما كانت الظروف قبل أنلصاحبهاطويلة ، وال ميكن ألجالحيث تكون ،البنوك
على فوائد ( عوائد ) معتربة تعكس احلصولهذه الودائع ألصحابانقضاء املدة املعينة ، وميكن 

الطبيعة االدخارية هلذه الفوائد .
وهذا نظرا لبقائها حبوزته لفرتات طويلة األخرىباألنواعوتعترب هذه الودائع مكلفة للبنك باملقارنة 

2جل طويل .أله مبنح قروض ذات مما يسمح 

بكوا النوع األخرى: خيتلف هذا النوع من الودائع عن باقي الودائع لودائع االئتمانيةا  ،
عن جمرد فتح حسابات ائتمانية ناشئحقيقي ، بل هو إيداعالوحيد الذي ال يكون نتيجة 

94-93ص 2003األردندار وائل عمان 2البنوك ، ط إدارةزیاد رمضان ، محفوظ جودة ، االتجاهات المعاصرة في -  1

97ص 2009، األردن، دار البدایة ، 1سامر بطرس جلدة ، النقود و البنوك ، ط-  2
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آخريك لفائدة شخص شرير، فمثال عند قيام صاحب وديعة بتحاإلقراضو القيام بعمليات 
يسحب هذا الشخص املبلغ فعليا ، فان البنك يسجل حساب املسحوب عليه مدينا أندون 

ن هذا التحويل بالنسبة للحسابني يعترب بالنسبة للبنك وديعة ، أ،  و نادائاملستفيدوحساب 
ئتمانية الودائع االأنيدفع نقودا حقيقية ، وميكن القول أنتسمح له بالتوسع يف القرض دون 

دا .األموالتزيد كلما قلت  ا مع زي قص  ن نك وت من الب عال  بة ف ملسحو 1ا

النقود إنشاءالفرع الثالث : 
السلعة املستعملة يف تداول إنتاجفهي العملية اليت بواسطتها يتم " الوظائف البنكية ، أهمالنقود من إنشاءيعترب 

السريع لتأثريهاالعمليات حساسية وتعقيدا نظرا أكثر ود من النقإنشاء، وتعترب وظيفة 2" السلع و اخلدمات
إنشاءو املباشر على االقتصاد و توازنه لذلك من الضروري معرفة مجيع التقنيات املستعملة من طرف البنوك يف 

النقود القانونيةإنشاءنفرق بني أنحيث جيب ،يف ذلكالبنكيوكذلك معرفة قدرات وحدود النظام ،النقود
نقود الودائع .إنشاءو 
النقود إصداروتتم عملية النقود القانونية،أشكالأهمحد أالنقدي اإلصدار: يعترب النقود القانونيةإنشاء- 1

يف كل االقتصاديات من طرف البنك املركزي واملفوض من قبل الدولة ، ونظرا الحتكاره ملثل هذا االمتياز فهو 
مصدر للسيولة يف حالة عدم وجودها يف كآخرله احلكومة و كذا البنوك  أيث تلجحلالقرتاض،األخريامللجأيعترب 

لذلك مسي ببنك البنوك وبنك احلكومة .،رآخمكان 
النقدي هو العملية اليت مبوجبها يقوم البنك املركزي بوضع نقود اإلصدار: النقدياإلصداركيفية –أ 

نقدية أوراقيف شكل نقود ( اإلصدارويكون هذا )،وأفرادمؤسساتقانونية حبوزة االقتصاد ككل ( حكومة ، 
على االقتصاد ( التضخم ) وأثرهاشرنا سابقا فانه ونظرا حلساسية هذه العملية أوكما يسمى بالبنكنوت )،ماأو
ا تغطية أمن شأصولوهي جمموعة ،اإلصدارال تنطلق من فراغ بل ال بد من مقابل هلذا اإلصدارن عملية إف

دات جتارية ... ، سندات خزينة و سنأجنبيةيف الذهب ، عمالت أساسااألصولوتتمثل هذه اإلصدارلية عم
حيث حيصل البنك املركزي على هذه مقابل الكتلة النقدية،أوالنقدي اإلصدارغطاء تسمى هذه األصولاخل،

التزام عليه اجتاه هذه اجلهات اليت وتعتربابل تقييدها يف شكل نقود قانونية،كحق له من جهات معينة مقاألصول
3) .زلت له عنها ( احلكومة ، البنوك تنا

: النقدياإلصدارحدود - ب
.اإلصداراليت تغطي هذا األصولالنقود يف حال توفر إصدارالبنك املركزي من مهامه أنلقد عرفنا 

28الطاھر لطرش ، مرجع سابق ، ص -  1

245عقیل جاسم عبد اهللا ، النقود و المصارف ، مرجع سابق ص -  2

93خالد أمین عبد هللا ، إسماعیل إبراھیم الطراد ، مرجع سابق ص -  3
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يصدر قروضا قيمتها ال تتجاوز ما أنكزي حيث ميكن للبنك املر قد تبدوا لنا العملية بسيطة،األوىليف الوهلة 
هي احلدود اليت ال يتجاوزها حاولنا معرفة ماماإذاتعقيدا أكثرولكن هذه العملية تصبح ،أصولحيصل عليه 

سوف نتطرق للعمليات املرتبطة بكل اإلصدارلذلك وملعرفة ميكانيزمات ؟األصولالبنك املركزي يف قبول هذه 
.األصولمن هذه أصل

فان احلصول عليهما يرتبط مبدى قدرة االقتصاد الوطين يف األجنبيةالنقدي و العمالت فيما خيص الذهب والأ
حتقيق فائض موجب مع اخلارج ، وبالتايل فان كل ممتلكات الدولة من ذهب نقدي املوضوعة حتت تصرف البنك 

اظ ا كغطاء للنقود  االحتف ميكن  بعني االعتبار األخذمع األجنبيةالت ونفس الشيء بالنسبة للعم،املركزي 
الصرف واهتالك الديون العمومية .أسعارتغريات 

النقدي الناتج عن احلصول عن السندات اخلزينة فهنا العالقة تكون مباشرة بني احلكومة اإلصدارفيما خيص ماأ
اا للسيولة تلجإوبالتايل فو البنك املركزي، اج ند ح احلكومة ع وهذا طبعا بعدما ،البنك املركزيلتوفريها منأن 

تكون قد قدرت مجيع العواقب الناجتة عن هذا السلوك على توازنات االقتصاد الوطين .
فمثال يف اجلزائر قام قانون النقد ،القواعد والنصوص القانونية اليت تنظم هذه العمليةجمموعة من كولكن هنا

سبيقات بنك اجلزائر ( البنك املركزي ) للخزينة كل سنة تتعدى تأالحبيث جيب و القرض بضبط هذه العالقة،
قبول البنك إمكانيةإىلباإلضافة،العادية مليزانية الدولة املسجلة يف السنة املالية السابقة اإليراداتمن 10%

املركزي منح تسبيقات للخزينة حصريا واستثنائيا فيما خيص تسيري الديون اخلارجية دون شروط .
النقدي الناجم عن استالم سندات جتارية فليس هناك يف قانون النقد والقرض ما ينظم هذه لإلصدارسبة بالنأما

بعني االعتبار الوضع يأخذللنقود إصدارهالبنك املركزي قبل أنوعليه ميكن القول ،العملية بطريقة صرحية وقاطعة 
انبها النقدي بصفة خاصة .يف جاألموراالقتصادي بصفة عامة ويف سلطته التقديرية لتطور 

:نقود الودائع إنشاء- 2
وهي عبارة عن نقود ائتمانية من طرف البنوك التجارية،إنشاءهان نقود الودائع يتم إالنقود القانونية فعلى عكس 

باستعمال الشيكات وليس األموالوهي تعكس تداول يالت احملاسبية للودائع و القروض،تظهر من خالل التسج
نقود  إنشاءيستطيعفان البنك التجاري ال النقود القانونية،إلصدارحقيقيا ، وكما هو احلال بالنسبة تداوال

األصولحتصل على نوع معني من إذاإالالودائع 
1و التجار و الشركات  األفرادمن تودائع متلقا

58ص 2001حنفي ، أساسيات التمويل واإلدارة املالية الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع االسكندريةعبد الغفار -  1
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القروض ختلق الودائع أنكما "،باإلقراضبان الودائع تسمح "الشهرية القائلة ةالقاعدذلك على ويعتمد البنك يف
خيلق االئتمان اعتمادا على وإمنامنح الوديعة كقرض،إىل، ومن هذه القاعدة ال يكون البنك التجاري يف حاجة 1

معني الودائع املوجودة حبوزته .حد إىلهذه الوديعة ، هذا مما ميكن البنك التجاري من منح قروض تفوق 
الفرع الرابع  : منح القروض البنكية 

وجد البنك ، أجلها أالبنك ، وقد تكون هي الغاية اليت من يؤديهاالوظائف اليت أهميعترب منح القروض من 
قبل ولكن،االقتصادمتنح لتمويل خمتلف نشاطات مل توظف يف شكل قروض إذافالودائع البنكية ال معىن هلا 

القروض البد من تعريف القرض .أنواعدراسة 
:التعريف بالقرض البنكي-1

يف شكل املدة أوبنكي  إقراضيسواء يف شكل عقد األموالإقراضتلف نشاطات يشمل مفهوم القرض على خم
اليت يتيحها املمول للزبون لدفع ما عليه من مستحقات .

توفر املبالغ أوأونكية الباملؤسسةن إفاإلقراضولتحقيق طلبات 
النقدي .اإلصداراملقرضة من خالل عملية 

" الدائن " ليسدد املبلغ إىلالثقة اليت يقدمها " املدين " أي،األفرادالثقة بني أساسعلى اإلقراضوتتم عملية 
وتقاس هذه املالءة من خالل الوضعية املالية للمدين ية للزبون،الهذه الثقة املالءة املأساساملقرتض ويكون 

2و الضمانات اليت يقدمها .

التعريف التشريعي للقرض البنكي :
عملية صرف تعد عمال جتاريا أوكل عملية مصرفية أنمن القانون التجاري " 02اعترب املشرع اجلزائري يف املادة 

بعدة عمليات منها قبول الودائع النقدية ، الوفاء وخصم الشيكات ، طاراإلحبسب املوضوع ، وهي تقوم يف هذا 

3".نطبيعتها للزبو عن 

، يف مفهوم هذا األمر ، كل عمل من قانون النقد والقرض على انه : " يشكل عملية قرض68وقد نصت املادة 
لقاء عوض يضع مبوجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال حتت تصرف شخص آخر ، أو يأخذ مبوجبه لصاحل 

4الشخص األخر التزاما بالتوقيع كالضمان االحتياطي أو الكفالة أو الضمان ".

ل على أن يلتزم برده يف املدة الزمنية ومبفهوم هذه املادة أن عملية القرض ما هي إال منح املقرتض مبلغ من املا
املتفق عليها ، وكل ذلك مقابل نسبة متفق عليها مسبقا يف عقد القرض.

45رش ، مرجع سابق ، ص الطاھر لط-  1

94ص 2008عبد الوهاب يوسف امحد التمويل وإدارة املؤسسات املالية دار احلامد للنشر والتوزيع ، عمان األردن الطبعة األوىل-  2

من القانون التجاري الجزائري .02المادة -  3

10-90قانون النقد والقرض -  4
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القروض البنكية :أنواع-2
الوظائف أهمحد أفمنح القروض غايات النشاط البنكي،أهمحد أن القرض يعترب إذكرنا فأنكما سبق و 

حسب أو، وقد تصنف طبقا لعدة معايري سواء حسب طبيعة الزبائن القروض البنكيةأنواعالبنكية ، وختتلف 
يف :األنواعحسب املدة الزمنية للقرض وتتمثل هذه أوهطبيعة النشاط الذي متول

.( القروض املوجهة لتمويل نشاطات االستغالل ) القروض قصرية األجل- 
.ارات )( القروض املوجهة لتمويل االستثماألجلالقروض طويلة ومتوسطة - 
.قروض موجهة لتمويل التجارة اخلارجية - 

1: :  القروض الموجهة لتمويل نشاطات االستغالل-أ

املؤسسةوهي قروض موجهة لتمويل نشاطات االستغالل وهي  
م  لتمويل عمليات ن هذا النوع من القروض يستخدإوبالتايل ف،شهر18األكثرلفرتة ال تتعدي على 

قروض أاومبا البنوك التجارية،ألغلبنشاط متويلي أهمدورة االستغالل ويشكل هذا النوع من القروض 
نظرا لطبيعتها وتتبع هذه القروض اجلاريةغالبا ما تستخدم لتمويلها الودائع البنوكن إفاألجلقصرية 

دائنا وهذا حسب النشاط .أخرىوتارة الذي يكون تارة مدينااملؤسسةبصفة عامة وضعية صندوق 
قروض عامة وقروض خاصة .إىلوهذه القروض تقسم بدورها 

املتداولة بصفة عامة وليست األصولالقروض العامة : -1
لقروض وتشمل هذه امؤقتةمعني ، وتستخدم هذه القروض ملواجهة صعوبات مالية أصلموجهة لتمويل 

التالية من القروض .األنواعامة بدورها على الع
هي عبارة عن قروض متنح ملواجهة صعوبات السيولة القصرية جدا ، واليت تسهيالت الصندوق : -

يف تاريخ تأخرعندما يكون هناك املؤسسة ملثل هذا القرض يف بعض األحيانأوتلجأيامقد تكون لبضعة 
كأخر الشهر مثال لدفع  يف فرتة معينة  إليهأجفقد تلعن فرتة استعماهلا األجلحتصيل الديون قصرية 

يف حالة جتاوز ألنهواتب العمال  وعلى البنك مراقبة استعمال هذا النوع من القروض من طرف الزبائن ر 
2من القروض هو املكشوف .آخرنوع إىلقرض التسهيل الفرتة العادية قد حيوله 

عدم  إىليف حال تسجيل نقص يف اخلزينة راجع سةؤساملإليهأكي تلج: هو قرض بنالمكشوف -
ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا يف حدود مبلغ معني إمكانيةويتجسد يف ،املال العاملرأسكفاية 
ميثل هذا هونظرا للمخاطر اليت قد يتعرض هلا البنك يف حال منحسنة كاملة،إىلقد تصل أطولولفرتة 

15)، ص. 2000.، اإلسكندریة : دار وائل للنشر، 2( طأمین عبد هللا، العملیات المصرفیة-  1

103) ، ص . 2000المطلب عبد الحمید،البنوك الشاملة و عملیات إدارتھا ، ( مصر : دار الجامعة اإلسكندریة ، عبد -  2
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ن الفوائد اليت يفرضها على الزبائن تكون مرتفعة إلفرتة معينة فأموالهق بتجميد فيما يتعلالقرض وخاصة 
مقارنة بتسهيالت الصندوق .

اليت متتاز املؤسساتالقروض البنكية ومينحه البنك لزبائنه من أنواع: هو نوع من قرض الموسم- 
مومسية وال متتد على طول فرتة االستغالل عالبيدورة أواإلنتاجمثال دورة اأحيث ،مبومسية نشاطها

إاوبالتايل ، خالل موسم معني كما هو اإلنتاجالنفقات يف فرتة معينة وحتصل مبيعات هذا إىلحتتاجف
الزراعية مثال .األنشطةاحلال يف 

ون يا النفقات والعائدات يقدمه الزبزمنرض بعد حصوله على خمطط لتمويل يبنيومينح البنك هذا الق
مسبقا .مربمجوذلك وفق خمطط استهالك إنتاجهتصريف أثناءبتسديد القرض األخريليقوم هذا 

من أنواعوهناك عدة األصولمعني من أصل: هذا النوع من القروض مينح لتمويل القروض الخاصة 
القروض اخلاصة مثل التسبيقات على البضائع .

يقدم ضمانا له وإمناللزبون أمواالوض البنك ال يقدم : يف هذا النوع من القر تزام لالقرض باال-
ثقته ( على الرغم من إعطائه، فهنا البنك يتدخل فقط من خالل آخرمن مصدر أموالللحصول على 

1تقدمي نقود يف بعض احلاالت عند عجز الزبون على ذلك ).إىلاضطراره 

:لألفرادالقروض المقدمة -2
و هي موجهة لتمويل نفقات قارنة بالقروض السابقة،ذات طابع استهالكي ميعترب هذا النوع من القروض

من أوحبيث تتالءم ودخل الزبون الشهري وهذا سواء من خالل بطاقات االئتمان ( القرض ) األفراد
كبريا إقباالوقد عرف هذا النوع من القروض ،الثابتةذوي الدخول لألفرادخالل منح قروض شخصية 

.2009لغي مبوجب قانون املالية يف سنة أني منذ اعتماده غري انه لدى اجلزائري
:القروض الموجهة لتمويل نشاطات االستثمار-ب
أنميكن األجللتمويل نشاطات االستثمار فهي تعترب قروض طويلة أساساهذه القروض توجه أنمبا 

فالبنكمقارنة بقروض االستغالل هلذا فهي ترتبط بنسبة خماطر عالية،فأكثرمتتد مدة منحها من سنتني 
ن معدالت الفائدة إسنة هلذا ف20يزيد عن ماإىللفرتة طويلة قد تصل أموالههنا يكون مضطرا لتجميد 

متويل االستثمار على شكل إىلوقد تكون القروض موجهة ،األخرىاملفروضة عليها تكون عالية هي 
سنة ) و هذا 20إىل7( من ـــــباألجلطويلة وأخرىسنوات ) 7إىل2( من اآلجلقروض متوسطة 

سواء للحصول املؤسساتحسب طبيعة املشروع ويتم استخدام  مثل هذا النوع من التمويل من طرف 

78ص2010، الطبعة األوىل ،األردن–السيد متويل عبد القادر ، اقتصاديات النقود والبنوك ، دار الفكر للنشر و التوزيع ، عمان -  1
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ن البنك ولكي إولذلك ف،،... )األراضيعقارات ( املباين الصناعية ، أوومعداته اإلنتاجعلى وسائل 
لب ضمانات حقيقية من الزبائن قبل منحهم هذه القروض .نه يطإيقلل من خماطر  هذه القروض ف

لقة ذا النوع من التمويل فأوكما  تع امل ية  لعال اطر ا مخ ل ا ل نظر بقا و ن البنوك تسعى جاهدة لتطويره إشرنا سا
حدث هذه الطرق يف البنوك أولعل من يثة متتص هذه املخاطر و الصعوبات،وهذا باستخدام طرق حد

الجياري ( االئتمان االجياري ) .اجلزائرية هو القرض ا
يف املؤرخ09- 96رقم األمرلقد عرف االئتمان االجياري يف اجلزائر مبوجب ي : االئتمان االيجار -1

1:بأنه1996جانفي 10

هلةمؤ التأجريشركات أواملالية املؤسساتو 
املتخصصة و املعتمدة يف مثل هذا النوع من التمويل ، مع متعاملني اقتصاديني وطنينيقانونا و

عليه التنازل قد يتضمن تأجريمعنويني يلتزمون مبوجبها بعقد أوطبيعينيشخصاأسواء كانوا أجانبأو
التجاريأوالصناعي االاملستأجرلصاحل 

احلريف " .أو
يقول : " االئتمان آخراالجياري وميكننا ذكر تعريف لالئتمانكان هذا عن تعريف القانون اجلزائري 

قانونا لذلك مؤهلةتأجريشركة آومالية سةمؤسأواالجياري هو عبارة عن عملية يقوم مبوجبها بنك 
إمكانيةمع اإلجيارمستعملة على سبيل مؤسسةة حبوز أخرىمادية أصوليةأأومعدات أوآالتبوضع 

أايتفق أقساطعليها ويتم التسديد على املتعاقد 2."اإلجيارتسمى مثن بش

: من التعريفني السابقني ميكننا استنتاج اخلصائص التالية :االيجاري خصائص االئتمان -2
،و اليت تتمثل يف البنك مثالاملؤسسة املؤجرةهي أطرافي ثالث يتضمن عقد االئتمان االجيار - 

.األصلاملوردة هلذا املؤسسةو لألصلاملستعملة املؤسسةوهي املستأجرةواملؤسسة
للمؤسسة تأجريهمث املوردة ودفع قيمته بالكامل،املؤسسةمن األصلبشراء املؤجرةاملؤسسةتقوم - 

.إجياراملستأجرة وفق أقساط 
حبيث تستفيد املستأجرةاملؤسسةإىلوليس املؤجرةاملؤسسةإىلفرتة العقد أثناءيف األصلتعود ملكية - 

من حق االستعمال فقط .األخريةهذه 
جتدد العقد أنإماوهي : تثالث خياراتستفيد من أناملستأجرةللمؤسسة- 
وفق الكاملةوجتوز على ملكيته األصلتقوم بشراء هذا أنوإماجياري وفق شروط متفق عليها جمددا،اال

1996جانفي 10المؤرخ في 09- 96األمر رقم -  1

76الطاھر لطرش ، مرجع سابق ص -  2
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وال تقوم بشرائه وتنهي العقد تأجريهحتل العقد حبيث ال تعيد أنوإماقيمة مالية منصوص عليها يف العقد،
.املؤجرةاملؤسسةإىلاألصلبإرجاع

املؤسسة الكراء تدفعها متثل مثن أقساطيتم تسديد االئتمان االجياري وفق طريقة التسديد : -
إليهالتلك السنة مضاف األصلجزء من قيمة األقساطوتشتمل هذه ،املؤجرةللمؤسسةدوريا املستأجرة

و اليت تشتمل بدورها على التكاليف اليت تتحملها هذه املؤجرةاملؤسسةالعوائد اليت تتحصل عليها 
العقد اتفاق مل يكون يفمني وصيانة ،ماأوتمن مصاريف نقلاملستأجرةللمؤسسةاألصللتسليم األخرية

مباشرة .املستأجرةاملؤسسةبشان هذه املصاريف حبيث قد تتحملها آخر
:القروض الموجهة لتمويل عمليات التجارة الخارجية -ج
جانب القروض املقدمة من طرف البنوك لتمويل نشاطات االستغالل و نشاطات االستثمار هناك إىل

عمليات متويل قصرية إىلاألخريةوقد تصنف هذه جية،تمويل عمليات التجارة اخلار قروض مقدمة ل
وهذا حبسب النشاط املراد متويله .األجلوعمليات متويل متوسطة وطويلة ،األجل

للتجارة األجل: تستعمل عمليات التمويل قصري للتجارة الخارجية األجلالتمويل قصير -1
سواء بالنسبة للمصدرين ،اصة بتبادل السلع و اخلدمات مع اخلارجلتسهيل الصفقات اخلاخلارجية 

هناك يتعلق بالشروط املالية لتنفيذها،و املستوردين و ختفيف العراقيل اليت تواجه الطرفني وخاصة فيماأو
أمههايف هذه الدراسة سوف نقتصر على ذكر أنناإالمنأشكالعدة 
و املتمثل يف القرض املستندي ( االعتماد املستندي ).هاوأشهر 

االعتماد المستندي :-أ
حيث يكفل بنكي لعقد جتاري بني املستورد واملصدر،هو قرض يسمح بضمان النهاية القانونية و احلسنة 

خطر أوتلمة املتعاملني التجاريني زبائنها على التوايل فيما خيص خطر البضاعة املدفوعة الثمن و غري املس
املشرتي ( املستورد ) والبائع ( املصدر) طرفالعقد التجاري من إمضاءوهذا بعد ابل،التسليم بدون مق

بعد األخريالطرف املشرتي يف تقدمي طلب للحصول على القرض املستندي من بنك هذا يبدأحيث 
وال يستطيع املصدر الصفقة،ر ويتفق معه حول دفع قيمةى التمويل يتصل ببنك املصدموافقته علإعالنه

بعد استالم البنك واطالعه على مجيع املستندات املطلوبة .إالسحب املبلغ من بنكه 
:ما يلينستخلص أنمن خالل هذا التعريف السابق ميكننا 

هم : املستورد ( املشرتي ) و املصدر ( أطراف)04وم عالقة االعتماد املستندي على أربع ( تق- 
1وبنك املصدر وبنك املستورد .البائع ) 

36ص 1982حممد  زكي الشافعي مقدمة يف النقود   والبنوك دار النهضة العربية -  1
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املستورد.إىلالبضاعة و املستندات بإرسالاألخريو املصدر يقوم هذا عقد بني املستورد إبرامبعد - 
ذلك بتسديد مبلغ الصفقة قبوليطلب املستورد من بنكه فتح اعتماد مستندي ويتعهد البنك يف حالة - 

البضاعة .وإرسالنفيذ العقد استالم جمموع املستندات الدالة على تمقابل 
التسديد الفعلي لصاحل املصدر وذلك عن طريق البنك الذي ميثله.- 
دائنا .األخريقيام بنك املصدر جبعل حساب هذا - 

سوف نقتصر على أنناالإعديدة لالعتماد املستندي ، أنواعهناك االعتماد المستندي : أنواع-ب
رئيسية هي :أنواعثالث 

:لإللغاءالمستندي القابل اداالعتم-
املصدر بذلك إعالممستندي لصاحل زبونه واعتماديف هذا النوع من التمويل يقوم بنك املستورد بفتح 

يلغى أنضمانات يف حالة عدم الدفع و بالتايل ميكن أيدون تقدمي ي،أشيءبأييلتزم أنولكن دون ،
النادرة االستعمال .املستندية االعتمادحلظة مما جيعله من أييف 
:لإللغاءاالعتماد المستندي غير القابل -

اجتاه املصدر وهو غري األخرييف هذا النوع من االعتماد املستندي يتعهد بنك املستورد بتسوية ديون هذا 
.لإللغاءقابل 

:المؤكدو لإللغاءغير القابل عتماد المستندي اال-
ة الدين الناشئ يتعهد بتسوياآلخرن بنك املصدر هو إاملستورد فجانب تعهد بنك إىليف هذا االعتماد

األكثرويف هذه احلالة ونظرا لوجود ضمانات قوية جتعل هذا النوع من االعتمادات عن تصدير البضاعة،
شيوعا واستعماال .

:للتجارة الخارجية األجلالتمويل المتوسط وطويل -2
ليت خلارجية ينصب على متويل الصفقات التجارية اخلارجية واللتجارة ااألجلالتمويل املتوسط وطويل 

كذا تعزيز العالقات االقتصادية مابني الدول و البنوك تسعى جاهدة شهرا ،و 18تفوق يف العادة مدة 
من القروض يف هذا أنواعأربعوعلى العموم جند أدواتهلتطوير هذا النوع من التمويل من خالل تنويع 

1اال وهي :

جمموعة من بنوك بلد املصدر ( البائع ) مبنح أو: هو طريقة متويل يقوم مبوجبها بنك رض المشتري ق-
املصدر يف بواسطةنقدا للمصدر ، وهذا الصفقةبتسديد مبلغ األخري،حبيث يستعملهملستوردضقر 

حيصل املورد حيث من هذا القرض،يستفيدكال الطرفني أنحيث بني بنك املصدر و املستورد،املفاوضات

2013األردن ، الطبعة األوىل ،–) دار الراية للنشر والتوزيع ، عمان 2005-1965ة لعينة من الدول خالل الفرتة أشواق بن قدور ، تطور النظام املايل والنمو االقتصادي ( دراسة قياسي-  1
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كما يستفيد املصدر من تدخل بنكه وذلك ،عه ة طويلة نسبيا مع استالمه لبضائعلى تسهيالت مالي
حبصوله على التسديد الفوري .

لتمويل التجارة اخلارجية األجلالقروض الطويلة و املتوسطة أنواعنوع من أيضاهو قرض المورد : -
نح املصدر للمستورد مهلة لتسديد مبوهذا يل صادراته،لتمو للمصدروهذا من خالل منح البنك قرض 

مبلغ الصفقة وهو مبثابة شراء البنك لديون املستورد على املدى املتوسط .
عملية تعبئة أيطعن بدونتجارية الاألوراقهو عملية  يتم من خالهلا خصم : التمويل الجزافي -3

من يشرتي هذه الديون يفقد كل حق يف متابعة أنحيث ناشئة عن الصادرات لفرتات متوسطة،الديون ال
بالتوقيع على هذه الورقة التجارية وذلك مهما كان السبب .االذين قامو األشخاصوأاملصدر 

،لتمويل التجارة اخلارجيةاألجل: هو عبارة عن قرض متوسط  وطويل القرض االيجاري الدولي -4
متخصصة واليت تقوم أجنبيةمؤسساتإىلبيع سلعه حيث مبوجب هذا النوع من القروض يقوم املصدر ب

لعقد وهذا العقد له نفس خصائص او تنفيذه،إجياريعقد إبرامإجراءاتبالتفاوض مع املستورد حول 
حمللي عكس ايتم بني املقيمني وغري املقيمني،غري انه خيتلف عنه من حيث انهاالجياري احمللي ( الوطين )،

يتم االتفاق عليها مسبقا.أقساطعدة ط،ويتم تسديد مبلغ الصفقة على الذي يتم بني املقيمني فق
المطلب الثالث : الخدمات البنكية 
حيث أن البنك يدخل يف عالقة مالية البنوك تلقي الودائع ومنح القروض،لقد رأينا فيما سبق أن من أهم وظائف 

هذه العالقة إال من خالل فتح حساب بنكي بني أصحاب الفائض املايل وأصحاب العجز املايل وال ميكن جتسيد 
هو إال أداة من ن احلساب ماإوبالتايل ف،والذي يسمح بتسجيل مجيع العمليات اليت متت بني البنك وزبائنه

حيث سوف حناول التطرق من خالل هذا املطلب إىل إىل أدوات أخرى تستخدمها البنوك،األدوات البنكية إضافة
1التعريف باألدوات املستخد

كيةالفرع األول : الحسابات البن
ن مل يكن شرط لقيام إإذ أول خطوة جتسد قيام العالقة بني البنك والزبون هي فتح احلساب ، ففتح احلساب 

البنكي ميكن لألشخاص املودعنيحيث من خالل احلسابمليات البنكية فهو ضرورة ملعظمها،مجيع الع
كما يسمح احلساب بتسجيل ،( أصحاب الفائض املايل ) االستفادة من التسهيالت البنكية لالحتفاظ بأمواهلم 
عمليات منح القروض ألصحاب العجز املايل ونظرا ألمهية فتح احلساب البنكي .

تعريف الحساب :-1
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نه احلالة احملاسبية اليت من خالهلا يتم تسجيل جمموع العمليات احملققة بني أ"ميكننا تعريف احلساب البنكي على
ن احلساب يستعمل بشكل خاص إليداع األموال الفائضة حلمايتها من مجيع إوللتخصيص أيضا ف"،البنك وزبونه

خطار اليت قد تتعرض هلا ، مع إمكانية سحبها عند احلاجة إليها ، وغالبا ما يتم ذلك بواسطة شيكات و هلذا األ
مسيت حبساب الشيك .

اردة عبارة عن رمز ( رقم ) تعرف به معظم العمليات املالية أ"كما ميكن تعريف احلساب على احية  من الن نه 
احية العملية و القانونية عبارة عن معاهدة أو اتفاق بني البنك الذي لصاحبه يف عالقته مع البنك وهو من الن

نظم ا العمليات القائمة بينهما سواء كانت إيداع أم سحب أو أي  احله ت لص تح  يف ذي  ل خص ا لش تحه و ا يف
1."عملية أخرى بني الطرفني 

من هذين التعريفني ميكن استخالص التعريف التايل : 
حيق ألي شخص مهما كان التصرف فيه ، إال صاحبه أو بأمر منه ، من خالل احلساب هو رمز شخصي ال"

إمضاءه على وثيقة رمسية وهي الشيك ، واحلساب هو تصوير حماسيب للعمليات اليت متت بني البنك وزبونه سواء 
احلساب متثلت يف عمليات سحب أو إيداع وحتديد املدين والدائن خالل فرتة معينة ، وكما اشرنا ميكن لصاحب

االستفادة من دفرت شيكات الستخدامه كوسيلة دفع .
:األشخاص الذين يحق لهم فتح حساب بنكي-2

وهذا بعد استيفاء مجيع أو معنوي أن يفتح حسابا بنكيا،يف جل القوانني البنكية جند انه لكل شخص طبيعي كان
هلية القانونية واحلقوق عليه أن يتمتع باألحيث بالنسبة للشخص الطبيعي جيب ،الشروط القانونية و التنظيمية 

وإذا مل يكن بالغا ميكن لوصيه القانوين أن يتصرف يف حسابه أما بالنسبة للشخص املعنوي فيمكن املدنية،
للشخص املؤهل لتمثيل الشركة والذي هو مسريها أن يقوم باألعمال البنكية .

خيتاره دون عراقيل أو شروط ماعدا تلك الشروط ونشري أن كل شخص بإمكانه أن يفتح حسابا لدى أي بنك 
املنصوص عليها قانونيا .

هذا أ" وقد حيدث يف بعض احلاالت أن يرفض البنك فتح حساب بنكي لشخص ما ويف هذه احلالة يلج
2الشخص إىل البنك املركزي الذي يعني له بنكا يفتح له حسابا له " .

3النقد والقرض اجلزائري .من قانون171وفيما تنص عليه أيضا املادة 

89االسكندرية ، ص عبد العزيز النجار أساليب اإلدارة املالية ، املكتب العريب احلديث مجع ، -  1

111ص2010األردندار الفكر ناشرون وموزعون 1د متويل عبد القادر ، اقتصاديات النقود والبنوك طالسي-  2
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ن التعريف بصاحب احلساب أصبح ركنا من أركان فتح احلساب يف أي نظام بنكي وزاد الرتكيز إولإلشارة فقط ف
هور ما يعرف بتبييض األموال " غسيل األموال" وهلذا أصبح على البنك خرية وهذا بعد ظعليه خاصة يف اآلونة األ

معرفة زبائنه معرفة دقيقة .
نواع الحسابات البنكية :أ-3

بطة ا كما ميكن تصنيفها سابات البنكية طبقا لعدة معايري،قد تصنف احل املرت ات  عملي ل سب ا يمها ح قس ت يمكن  ف
لون ا . ام تع ين ي لذ اص ا األشخ يعة  سب طب ح

أنواع من احلسابات حسب أربع: بصفة عامة ميكن متييز حسب معيار العمليات التي تربطها بالحساب - 
1طبي

الحساب لالطالع : -أ
هذا احلساب ال يرتبط بأجل ميكن لصاحبه أن يسحب منه يف أية حلظة بدون عراقيل وبدون إشعار مسبق ، وتتم 

مجيع عمليات السحب من هذا احلساب بواسطة الشيك لذا مسي كذلك " حساب الشيك ".
نه ال ميكن لصاحبه أن يسحب إال يف حدود رصيده وهذا أدائما يكون دائنا وهذا يعين نهأوما مييز هذا احلساب 

احلساب يفتح لصاحل األشخاص الطبيعيني .
الحساب الجاري : -ب

ر الستعماله يف إال أن احلساب اجلاري يفتح لصاحل التجا،هلذا احلساب نفس خصائص احلساب لالطالع 
ام املهنية، ام الشخصية كأفراد طبيعيني ونظرا لطبيعة العمليات هلذا جيب أن يعملي فصوال عن حساب كون م

ن مل يكن به رصيد ،  إحبيث حيق لصاحبه السحب حىت و فقات املالية ميكن أن يكون مدينا،املرتبطة به وكثرة التد
كما ميكن لصاحبه االستفادة من تسهيالت الصندوق اليت تقدمها البنوك .

:الحساب ألجل -ج
على عكس بعد انقضاء املدة املتفق عليها،هذا احلساب مرتبط بأجل ال ميكن لصاحبه سحب أمواله إاليكون

احلساب لالطالع وهذا مقابل أن حيصل على نسبة فائدة مقابل جتميد أمواله .
الحساب على الدفتر :-د

وهذا احلساب  مال الشيك ميزة هذا احلساب أن كل العمليات اليت تتم عليه تقيد يف دفرت وال يتطلب استع
كما ميكن لصاحبه االستفادة من معدل فائدة كما يف احلساب ألجل .شخصي،وال ميكن أن يكون مدينا ،و 

:أنواع الحسابات حسب معيار طبيعة الشخص-
ميكن تصنيف احلسابات البنكية حسب هذا املعيار إىل نوعني من احلسابات ومها :

123، ص ، جامعة وهران اجلزائراقتصادأداءيف حتسني واملاليةاإلصالحاتأمهيةهشام فاروق -  1
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الحساب الشخصي ( الفردي) :-أ
وهو حساب يفتح لصاحل شخص مبفرده وال تتم العمليات على هذا احلساب إال من خالل إمضاء صاحب 

احلساب يف حال عدم وجود توكيل لشخص آخر ميكنه التصرف يف احلساب.
الحساب الجماعي ( المشترك ) :-ب

ة أو قرابة .ويفتح هذا احلساب حتت اسم جمموعة من األشخاص ويف غالب األحيان تربطهم صفة شراك
العمليات على الحسابات :-ج

) 03ب احلساب القيام بثالث عمليات ( وجد أساسا لتسهيل العمليات البنكية وميكن لصاحأاحلساب البنكي 
1بنكية أساسية وهي :

عمليات اإليداع :-1
آخرين ميكن أن تتم عمليات إيداع األموال يف احلساب سواء من طرف صاحب احلساب أو من طرف أشخاص

وهذا اإليداع يزيد من موارد صاحب احلساب وموارد البنك وتسهيل عمليات منح القروض .
وللقيام بعملية اإليداع يف احلساب يشرتط التعريف برقم احلساب املودع وامسه وحساب املودع إليه وامسه ، هذا إن 

ظهور ظاهرة تبييض األموال أصبحت مل يكن الشخص املودع نفسه صاحب احلساب ، ويف اآلونة األخرية ونظرا ل
عمليات اإليداع حمل مراقبة من طرف البنوك ، وتتم عملية اإليداع يف أي وكالة بنكية تابعة لبنك صاحب 

احلساب .
عمليات السحب : -2

ام ا من خالخالل إع لقي آخر ل خص  لش األمر  ولكن قبل عمليات ل عمليات إصدار الشيك أو التوكيل،طاء 
السحب يقوم البنكي من التأكد من هوية الساحب ورقم احلساب ومدى مطابقتها للمعلومات املوجودة على 

حالة تنقل ،ويفومؤخرا  باجلزائر أصبحت عمليات السحب تتم سواء بالشيك أو بالساحب اآليل ،الشيك 
سحب أمواله من أي وكالة تابعة لبنكه .صاحب احلساب ميكن 

:التحويل-3
و قد يكون احلسابني لنفس ،وتتم عمليات التحويل من حساب ألخر سواء يف نفس البنك أو بنكني خمتلفني 

حساب الشخص أو لشخصني خمتلفني وهذا التحويل يتمثل يف اقتطاع مبلغ من حساب املدين وإضافته إىل 
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وإذا كان التحويل يف نفس البنك ال يؤثر على الرصيد الكلي للبنك عكس إذا كان يف بنكني خمتلفني ،الدائن
1حيث يزيد رصيد البنك املستفيد من التحويل .

الفرع الثاني : وسائل الدفع البنكي :
البد ،ليات عملهاااحلسابات و بعدما تطرقنا إىل حجم القروض ومنح الودائع كأهم وظيفتني للوساطة املالية و كذا

اآلن من التطرق إىل تعريف وسائل الدفع باعتبارها الوسيلة اليت من خالهلا تسري مجيع العمليات على احلساب وهلا 
دور يف مجيع الوظائف البنكية .

تعريف وسائل الدفع :-1
أا تلك األداة املقبولة من طرف اجلميع من  فع ب لد لة ا يف وسي تعر تسهيل املعامالت اخلاصة بتبادل جل أميكن 

السلع واخلدمات وكذلك تسديد الديون وهي تسهل التداول ومتكن من إجراء الصفقات بسهولة .
:أشكال وسائل الدفع -2

وميكن أن تأخذ وسائل الدفع أشكاال خمتلفة فإىل جانب األوراق املالية بأنواعها يعترب الشيك و النقود القانونية 
ئتمان وسائال للدفع .وكذا بطاقات اال

األجنبيةالمبحث الثاني :  ماهية البنوك 
يف هذا املبحث سنحاول التطرق إىل دراسة تتضمن البنوك األجنبية من خالل احملاور التالية .

األجنبية: مفهوم البنوك األولالمطلب 
الفرع األول : تعريف البنوك األجنبية 

أااألجنبيةتعرف البنوك  األعمال، حيث تشارك مباشرة يف أجنبيةاليت تنظم مبوجب قوانني دولة البنوكب
عموما يف املطيقال باستخدام التعريف أمأجنبيةما كانت البنوك إذا، كما يتم حتديد األماملصرفية خارج الدولة 

بنك يعترب بنك ن الإفلألجانبتعود الساهممن ملكية أكثرأو%50كانت إذااالقتصادية ، حيث األدبيات
البنك .أجنبيةحتدد اإلقامةيف بلد األجانباململوكة من طرف األسهمن نسب إ، باختصار فأجنيب

غري رعايا الدولة املسجلة فيها هذه البنوك .أخرىرعايا دولة إىلهي البنوك اليت تعود ملكيتها األجنبيةفالبنوك 
تفتح فروعا هلا يف اجلزائر وهذا ابتداء من أناألجنبيةملالية ااملؤسساتو األجنبيةالبنوك بإمكانأصبحوقد 

و القرض .النقدصدور قانون 
من تأمينهاملطلوب األدىنرأمسالاألقلمال يوازي على رأسيكون هلا أناألجنبيةوالبنوك املؤسساتعلى هذه 

املالية اجلزائرية .املؤسساتطرف البنوك و 
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( موقف المشرع مطلوبة إلقامة فروع لبنوك ومؤسسات مالية أجنبيةالفرع الثاني : الشروط ال
) الجزائري

إاهلا يف اجلزائر ، فروع إقامةالراغبة يف األجنبيةالبنوك  وهذا ،يف شكل شركات املسامهة تأسسن أغري ملزمة بف
اليت استبعدت من جمال من قانون النقد و القرض01الفقرة 83ما يستنبط مبفهوم املخالفة من املادة رقم 

يف اجلزائر .إقامتهااملراد األجنبيةتطبيقها فروع البنوك 
املؤسساتاملتعلقة بشروط ممارسة مهنة مسريي البنوك و 05- 2000وقد حددت املادة الثانية من التعليمة رقم 

1ومات عنهم وهم :األجنبيةاملالية 

جملس املراقبة .أواإلدارةحبسب احلالة ، جملس أعضاء- 
عليا على مستوى مسؤولياتمن بني من هلم األقل، شخص على اإلدارةرئيس جملس إىلباإلضافة- 

املالية .املؤسسةأوالبنك 
اقبة .جملس املديرين مبا فيهم الرئيس ، يف حالة البنوك اليت تتمتع مبجلس املر أعضاء- 
املؤهلعليا معينني من اجلهاز ولياتمبسؤ املتمتعني األشخاصشخص من بني األقلاملدير العام وعلى - 

.األجنبيةفروع البنوك فيما خيص األمللمؤسسة
أعضاءمن نفس التعليمة الوثائق الواجب تقدميها من طرف املسريين سواء كانوا 04كما حددت املادة 

، ترفق املؤهالتجملس املديرين ومن بينها وثائق تثبت اخلربة املهنية و أولس املراقبة جمأواإلدارةيف جملس 
يستمر املستخدمني املسريين يف أن

11-03رقم األمرمن 80استفاء كل الشروط القانونية ال سيما تلك املنصوص عليها يف املادة 
ن يتصرفوا بطريقة سليمة جتنب أو الشروط الواردة يف القانون التجاري و املتعلقة باملسريين للشركات و 

2وزبائنها خسائر.املؤسسة

من قانون 80منصوص عليها يف املادة إدانةحمل املسريينيكون أالبالنسبة لشرط النزاهة فيجب أما
من قبل اجلهات القضائية  أوطرف اجلهات القضائية اجلزائرية النقد والقرض ، سواء صدر احلكم من

جناية يف القانون اجلزائري ، أوحبكم حائز لقوة الشيء املقضي فيه ، والذي يشكل كل جنحة األجنبية
3.األجانبما يعادهلا بالنسبة للمسريين أووذلك بتقدمي شهادة السوابق العدلية 

58ص 2012حممد فتحي البديوي إدارة البنوك املكتبة األكادميية القاهرة الطبعة األوىل -  1

2008محاضرات في البنوك ، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف سنة -  2

.10-90قانون النقد والقرض -  3
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ضرورة ملمارسة املهنة املصرفية و الشرف األخالقوتعد متطلبات 
الشروط سواء قبل تعيينهم أو أثناء ممارستهم لوظائفهم ، كما ال يستطيع أي مسري مباشرة مهامه إال بعد 

حصوله على االعتماد الصريح بذلك من احملافظ عند تسليم الرتخيص .
فروع لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية نذكر ما يلي :ومن أهم الشروط املطلوبة إلقامة

حتديد برنامج النشاط .- 
الوسائل املالية و التقنيات املرتقبة .- 
القانون األساسي للبنك أو املؤسسات املالية .- 

:الدولة للقطاع المصرفي إصالحات -1
عهد قريب إىليتميز ، نقلة نوعية للنظام املصريف اجلزائري الذي كانحدث قانون النقد و القرض أ

كانت أيااملستثمرين املقيمني ، وغري املقيمني أمامباحتكار الدولة له حيث قام بفتح السوق املصرفية 
جنسيتهم ، وهو 

النقد حكامأل: مل يعد القطاع املصريف طبقا تدخل القطاع الخاص في القطاع المصرفيأشكال- 2
إمكانيةلغري املقيمني أورخص هذا القانون للخواص املقيمني إذو القرض ، قطاعا حمتكرا من قبل الدولة 

،والقرضمن قانون النقد1271-128-129- 130االستثمار يف القطاع املصريف ، مبقتضى املواد 
،  128حسب منطوق املادة مالية خاضعة للقانون اجلزائري مؤسساتوأبنوك إنشاءحيث ميكن هلم 

املالية املؤسساتأوفتح فروع  للبنوك أومستوى البنك إىلكما ميكن هلم فتح مكاتب متثيل ال ترقى 
وغريها تكشف عن نية املشرع يف السعي األشكالومثل هذه بنوك خمتلطة االقتصاد،أنشاءأواألجنبية

أشكالعن رغبته يف تنويع أخرىة حنو تكريس حرية االستثمار املصريف ، كما تكشف من جه
2املال اخلاص يف هذا القطاع .رأستدخل 

من قانون 130رخصت املادة الشأن: ويف هذا أجنبيةمالية ساتؤسمأوفروع لبنوك نشاءإ-أ
فتح فروع هلا باجلزائر ، وختضع هذه إمكانيةاألجنبيةاملالية املؤسساتالنقد والقرض للبنوك و 

هلا املشرع القيام بنفس أجازنون اجلزائري وتتمتع بالشخصية املعنوية حبيث القاإىلالفروع 
، كما اشرتط ة بصفة مستقلة أاملالية املنشاملؤسساتالعمليات املصرفية اليت متارسها البنوك و 

للرأمسالاألقلموازي على برأمسالتزويد هذه  الفروع 02الفقرة 133املشرع طبقا للمادة 
للقانون اجلزائري وباملقابل فمن حق اخلاضعةاملؤسساتلدى البنوك و تأمينهوب املطلاألدىن

الفرع استعمال االسم أو التسمية التجارية العائدة للبنك أو املؤسسة األم.

10-90قانون النقد والقرض -  1
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: ومهمتها متثيل ورعاية مصاحل الشركة إنشاء مكاتب تمثيل لبنوك أو مؤسسات مالية أجنبية- ب
من قانون النقد و القرض ،الذي يقضي على 127نص املادة األم ، ويؤسس هذا اإلنشاء على
ؤسانه " ال يفتح متثيل ملصرف أو م

ملكتب التمثيل استعمال العالمة و االسم التجاري للشركة األم حمل التمثيل .
ر في الجزائاألجنبيةالمطلب الثاني : تطور البنوك 

مصرفية مت من خالهلا وضع هندسة إصالحاتاقتصادية مشلتها إصالحاتبإتباعبالنسبة للجزائر فقد قامت 
وكذا توفري وسائل املؤسساتالذي تلعب البنوك فيه دورا حيويا يف متويل األخريجديدة للجهاز املصريف ، هذا 

.جل ضمان السري احلسن للمبادالت التجاريةأمن وآمنةدفع فعالة 
14/04/1990الصادر يف 90/10املصرفية اليت اتبعتها اجلزائر القانون رقم اإلصالحاتومن ضمن 

للعمل األجنبيةو املتضمن قانون النقد و القرض الذي قام بتحرير السوق املصريف و السماح للبنوك اخلاصة و 
لبيئة املالية و املصرفية يف جو من بغرض حتسني وتطوير ااإلصالححبرية كاملة يضمنها القانون ، وجاء هذا 

أكثرللعمل يف اجلزائر تشكل أجنيبمال رأسالتنافس و الفرص املتكافئة ، حيث مت دخول بنوك خاصة ذات 
جل أاملصرفية وتتنافس من األعمالانتشارها عرب كامل الرتاب الوطين تقوم مبختلف وأصبح، البنوك املتواجدة 

اا للعمالء من  تج قدمي من .وأفرادمؤسساتت
ال خمتلط عام وخاص جزائري سعودي برأمسبنك ولأو الذي يعترب 1991بنك الربكة اجلزائري سنة إنشاءومنذ 
مت 2013األعماليف اجلزائر تنمو بسرعة من حيث حجم األجنبيةالبنوك بدأت

أجنبيةمكاتب متثيل لبنوك 07إىلباإلضافةيف اجلزائري ، ميارس نشاطه يف القطاع املصر أجنيببنك 14تسجيل 
ام أيضاهذه البنوك مل تدخل للعمل يف نفس الوقت ، كما يالحظ أن، حيث  نسي عدد ج وحجم وإمكانيتهمت

1ومستوى تواجدهم .

.2011محاضرات في البنوك ، كلیة العلوم االقتصادیة ، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف سنة -  1
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-2010خالل الفترة ( األصليفي الجزائر حسب البلد األجنبية: عدد البنوك 01جدول رقم 
2013(1

العددالبلد األصلي 
5فرنسا
1بريطانيا

1الواليات املتحدة األمريكية
1السعودية
2األردن
2البحرين
1اإلمارات
1الكويت

باالعتماد على تقارير البنك المركزي الجزائريالباحثإعدادالمصدر : من 
مراحل ، متيزت كل مرحلة باالرتباط مع الوضع 03إىله اجلزائر ميكن تقسيمإىلاألجنبيةتاريخ دخول البنوك إن

االقتصادي السائد وكذا موقف السياسة احلكومية كالتايل :
 حيث ،األجنبيةشهدت هذه املرحلة دخوال بطيئا للبنوك :)1999-1991( األوليةالمرحلة

ية القتصاد السوق ، وقد مت االقتصادية و املصرفية اليت اعتربت مرحلة انتقالاإلصالحاتتزامن ذلك مع 
اليت شهدها النظام املايل املصريف يف اجلزائر اإلصالحاتفقط ، ومنه فرغم أجنبيةبنوك أربعدخول آنذاك

اال  تح  رض وف لق قد و ا ن نون ال نذ صدور قا مصرفية ملؤسساتابنوك خاصة وفروع بإنشاءاملنافسة أمامم
اهليكلي الذي بقي اإلصالحمنطق تسيري مل تتماش مع جوهر كل هذا مت يف ظل سيادة أنإال، أجنبية

2ونوعية اخلدمات املتعارف عليها دوليا.األداءمستوياتبعيدا عن 

 ) مكثف للتنمية االقتصادية بإنعاش: لقد متيزت هذه الفرتة )2008-2000المرحلة النشطة
يئة املناخ الذي ميكن اجلزائر من زيادة إىلدف حاتبإصالعرب البالد و القيام األمنرافقها استعادة 

التوازن االقتصادي مؤشراتالتنموية خاصة يف ظل حتسن األغراضخلدمة األجنيبراالستثماحصتها من 

2013تقاریر من البنك المركزي الجزائري -  1
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يف هاته الفرتة فقد مت األجنبيةالكلي و استمرار االستقرار السياسي، ونظرا لذلك زاد نشاط البنوك 
يف دخوهلا فرصة راحبة لالستثمار يف القطاع رأتنسيات بنوك من خمتلف اجل10تسجيل دخول 

ريف اجلزائري.املص
) تصادي يف اجلزائر يف هاته على الرغم من االستقرار املايل و االق:)2013-2009مرحلة الركود

الرهن العقاري أزمةإىلمتيزت بعدم دخول مستثمرين جدد يف القطاع املصريف ويعود ذلك أاغري ،الفرتة
تزايد التقلبات املالية وتفاقم إىلأدىما ،السيادي على مستوى منطقة االوروالدينأزمةلعاملية وكذا ا

بذلك على مؤثرةالبينية للبنوك ، وقد جنم عن ذلك تفاقم املخاطر املالية األسواقالضغوطات يف 
. موالاألرؤوساالقتصاديات الناشئة و النامية خاصة من خالل التقلص القوي لتدفقات 

: المساهمة النسبية للبنوك األجنبية في تمويل االقتصاد و تحقيق التنمية االقتصادية الثالثالمطلب 
في الجزائر 

تساهم البنوك األجنبية يف متويل االقتصاد وحتقيق التنمية االقتصادية بصورة واضحة وجد فعالة للنهوض باالقتصاد 
خالل زيادة لسري احلسن وحتسن مستوى املردودية لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية من اجلزائري حنو ا

ومسامهتها يف تكوين قيمة مضافة ومن خالل زيادة نشاط البنوك األجنبية فسعت إىل ،الناتج الداخلي اخلام
لبطالة يف البالد .استغالل عدد هائل من اليد العاملة مما أدى إىل توفري مناصب شغل وتقليص نسبة ا

،رغم حمدودية عمل البنوك األجنبيةو 
أو اخلاص حيث شهدت تنمية مستقرة خالل السنوات األخرية وخاصة يف عملية تنمية املؤسسات الصغرية 

شاط يف كافة القطاعات .و املتوسطة اليت تسيطر على نسبة عالية من الن
وتتمتع البنوك األجنبية بفرض جناح العمليات التمويلية وهذا راجع إىل تقييمها لألداء املايل والغري املايل من خالل 
حتليل املخاطر اليت قد حتدث أثناء النشاط سواء كانت خماطر االئتمان ، خماطر التشغيل أو خماطر السوق ملواكبة 

و التنبؤ باملستقبل يف ما قد حيدث واستكماال ،اليت قد تطرأ وكذا تويل اهتمام كبري بالدراسةالتغريات و التقلبات
ملسامهة البنوك األجنبية يف متويل االقتصاد ندرس حالة كل من بنك اخلليج اجلزائر وبنك الربكة اجلزائري اللذان 

حجم القروض املقدمة لألفراد و املؤسسات سامها يف متويل االقتصاد اجلزائري بشكل فعال ومستقر وذلك لتزايد 
داخل البالد الذي يسمح بتطوير وترية ومنط سري االقتصاد اجلزائري .

المبحث الثالث : لمحة عامة حول النظام البنكي الجزائري
ام مر اجلهاز املصريف ( البنكي ) اجلزائري بعدة مراحل منذ االستقالل إىل يومنا هذا، بدءا مبرحلة تكوين النظ

املصريف يف بداية الستينات ووصوال إىل االهتمام والعمل على عصرنة النظام املصريف ليواكب التطورات 
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العاملية ، مما اقتضى القيام بالعديد من اإلصالحات واليت كان من أمهها إصالح فرتة التسعينات ، وهذا ما 
سنحاول استعراضه يف هذا املبحث .

)التأميم1965- 1964-1962الجزائري في ظل االقتصاد الموجه ( المطلب األول : النظام البنكي
يواكب أنن النظام البنكي هو متغري تابع للنظام االقتصادي فالنظام البنكي عليه إكما سبق وان ذكرنا سابقا ف

ملوجه كنظام االشرتاكي االنظاماملبادئ اليت يقوم عليها النظام االقتصادي ، فاجلزائر مثال ومنذ االستقالل تبنت 
عام للدولة وبطبيعة احلال فقد انعكست النظرة االشرتاكية على مجيع القطاعات مبا فيها النظام البنكي ، وبالتايل 

إىلأهمإىلو قبل نتطرق 
1املصريف اجلزائري يف هذه الفرتة .العامة اليت قام عليها النظاماألسس

) 1988-1962العامة التي قام عليها النظام المصرفي الجزائري (األسس: األولالفرع 
لقد بين النظام املصريف اجلزائري على نفس املبادئ اليت قام عليها النظام االقتصادي االشرتاكي اجلزائري خالل 

املركزي .هذه الفرتة و القائمة على مبادئ التخطيط
هذه الفرتة أنعلى مستوى هيئة التخطيط خارج البنك ومبا إداريافكل القرارات املتعلقة بالبنوك كانت تتم 

إىلاحلاجة تزايدتشهدت عملية تنمية اقتصادية واسعة باعتبار اجلزائر دولة حديثة العهد باالستقالل ، فقد 
متويلية ال غري ، فقد اقتصر دور البنوك العمومية كأداةم البنكي  النظاإىلمتويل االستثمارات وهنا تزايدت احلاجة 

املالءة املالية أواملردودية مبدأعلى متويل املؤسسات العمومية يف ذلك الوقت ، وهذا التمويل ال يقوم على 
ويل مرتبطة هيئة التخطيط وبالتايل فقرارات التمبإعدادهااخلطة التمويلية اليت تقوم أساسعلى وإمنا،للمؤسسة

بقرارات االستثمار وهي تابعة هلا .

دوره باعتباره بنكا للبنوك.وإلغاءالبنوك مبا فيها البنك املركزي 
حيث كانت مجيع البنوك ملك للدولة ومل يكن عيته املطلقة للدولة،ملرحلة هو تبوما ميز النظام املصريف يف هذه ا

النظام تأميماليت كانت تنشط قبل األجنبيةبنوك خاصة وخصوصا بعد مترد البنوك قياممبادرة يف أليمينح احلق 
العمومية اليت ال تتميز باملالءة املالية .املؤسساتالبنكي الوطين وعدم قبوهلا متويل 

التخطيط املركزي،وارتباط الدائرة النقدية مبدأهاالنظام املصريف اجلزائري قام على فلسفة واحدة أنول وخالصة الق
بالدائرة احلقيقية وتبعيتها هلا.

ألهموفيما يلي دراسة 

163الطاهر لطرش مرجع سابق ص -  1
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) 1988-1962المراحل التي مر بها النظام البنكي الجزائري ( أهمالفرع الثاني : 
دور النظام املصريف اجلزائري دون معرفة التاريخ االقتصادي و السياسي للدولة .باستيعامن الصعب 

حيث ،أساسيةمن خالل ستة مراحل 1988- 1962وفيما يلي حماولة لدراسة النظام البنكي اجلزائري يف الفرتة 
تعديل يف النظام البنكي .اثإحدإىلأدتتصادفت كل مرحلة مع جمموعة قوانني وتشريعات خمتلفة 

1966-1962: مرحلة استرجاع الجزائر لسيادتها النقدية األولىالمرحلة 
وقد حاولت اجلزائر فرض هذه السيادة ا النقدية مباشرة بعد استقالهلا،شهدت

1:مؤسسات نقدية جزائرية وقد ترمجت ذلك من خاللإنشاءمن خالل 

يعرف فيما بعد أصبحوالذي ،13/12/1962ركزي اجلزائري بتاريخ تتمثل يف البنك املإصدارهيئة أولإنشاء- 
يف خلق النقود واحلفاظ على استقرارها ، األساسيةومتثلت مهمته ،02/01/1963بنك اجلزائر " بتاريخ " ــــــــبـ

وضع الشروط املالئمة للتنمية االقتصادية وهي الصرف و أسعارواستقرار اإلقراضعلى عمليات اإلشراف
نظام بنكي باعتباره بنك البنوك .أي

بنوك إنشاءنظام بنكي جزائري رمسي متكامل من خالل إنشاء" بنك اجلزائر " حاولت الدولة إنشاءبعد - 
وكذا " الصندوق الوطين للتوفري 07/05/1963ئري للتنمية " بتاريخ " الصندوق اجلزاإنشاءوطنية حيث مت 

هذا النظام البنكي لكي يواكب متطلبات التنمية االقتصادية يف نشأأوقد 10/08/1964و االحتياط " بتاريخ 
".كسونا طرامؤسسة عمومية وهي " أكربإنشاءهذه املرحلة خصوصا بعد 

من خالل هذه املرحلة فقد ورثت اجلزائر عن االستعمار نظاما بنكيا إنشاؤهايت مت البنوك العمومية الإىلإضافة- 
للسياسة املالية الوطنية وتوجيهها مبا يتماشى وحاجات التنمية إخضاعهاكان عليها ،أجنيببنك 20يتكون من 

لالقتصاد الوطين .
املالمح اليت رمست لشكل النظام املصريف أولوبالتايل فقد شهدت هذه املرحلة بداية فرض السيادة النقدية وظهور 

1964.2عملة وطنية جزائرية واليت تتمثل يف " الدينار اجلزائري " يف عام أولإنشاءبعد وخصوصااجلزائري 

1970- 1966النظام البنكي الجزائري تأميمالمرحلة الثانية : مرحلة 
د تنمية اقتصادية كبرية وكانت يف حاجة متزايدة ملصادر شرنا سابقا كانت اجلزائر تشهأخالل هذه املرحلة وكما 

التمويل، ففعاليات النظام البنكي كانت تقاس مبدى مسامهته يف متويل املشاريع املخطط هلا ومل تكن ختضع ملعيار 
املردودية االقتصادية للبنك .

58الطاھر لطرش ، مرجع سابق ص -  1
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ات االستثمار للمؤسسات لياليت ورثتها اجلزائر عن االستعمار رفضت متويل عماألجنبيةالبنوك أنغري 
املالية اجليدة فقط ، ومتويل عمليات التجارة اخلارجية باملالءةاليت تتمتع املؤسساتواقتصرت على متويل الوطنية،

نظام بنكي وطين إنشاءمن هذا القرار هو فاهلد،و 1966هذه البنوك سنة تأميمصدور قرار إىلأدىمما 
بتأسيستدعيم هيكل النظام البنكي إىلىأدالتأميملتنمية الوطنية وهذا تسيطر عليه الدولة ويضطلع بتمويل ا

باجلزائر و اليت ميكن متثيلها بالشكل التايل :األجنبيةجمموعة بنوك وطنية حلت حمل جمموعة من البنوك 
19661بالجزائر سنة األجنبيةالبنوك تأميمجدول يلخص عملية 

1966بالجزائر سنة األجنبيةلبنوك: ملخص عملية تأميم ا02رقم لجدولا
مجال التخصيص البنكي  محلها تالبنوك األجنبية التي حل تاريخ تأميمها  البنوك الوطنية التي تم 

تأسيسها
منح القروض للقطاع 

الفالحي 
التجمعات املهنية -

لالسترياد 
متويل املؤسسات -

العمومية  والقطاع 
اخلاص 

ائر القروض العقارية للجز -
القرض الصناعي والتجاري -
البنك الوطين للتجارة و الصناعة يف إفريقيا -
بنك باريس وهولندا -
مكتب معسكر للخصم -

جوان 13
1966

البنك الوطني الجزائري 

متويل القطاع احلريف-
متويل قطاع الفنادق -
السياحيالقطاع -
قطاع الصيد واملهن احلرة -

للجزائر ، وهران ، قسنطينة القرض الشعيب -
، عنابة .

الصندوق املركزي اجلزائري للقرض الشعيب -
كة مرسيليا للقرض شر -
الفرنسية للقرض والبنكاملؤسسة-
البنك املختلط ( اجلزائر ، مصر ) -

1966ماي 14 القرض الشعبي 
الجزائري 

متويل عمليات التجارة اخلارجية -
ريني اجلزائتامني املصدرين -
متويل املؤسسات الكربى مثل -

سوناطراك والقطاعات البيرتوكيماوية 

القرض -
الشركة العامة -
قرض الشمال-
البنك الصناعي للجزائر  و املتوسط -
بنك باركيز -

أكتوبر 01
بموجب 1997
204-67األمر 

بنك الجزائر الخارجي 

244) ، ص.2000( الجزائر : دار الفكر للطباعة و النشر، ضیاء مجید الموسدي ، االقتصاد النقدي -  1
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ظهور بنوك جديدة متخصصة إىلأدىمنيأالتن قرار إبق فالسااجلدولفقط وكما الحظنا من خالل ولإلشارة
يعرف بالتخصص البنكي ، وقد كان هلذا التخصص ما يربره يف هذه املرحلة ، غري انه خلق نوع من ماأي

عدم استعمال املوارد املالية إىليؤدياالحتكار البنكي لقطاعات معينة وبالتايل غياب املنافسة بني البنوك وهذا مما 
تاحة بشكل جيد .امل

1978-1970بنكي جزائري إصالحأولالمرحلة الثالثة : مرحلة صدور 
مت إدخال بعض التعديالت واإلصالحات على السياسة النقدية وخاصة املصارف 1971حيث ابتداء من سنة 

ية ، دف إعطاء دور بارز للوساطة املالية وذلك لوجود العديد من النقائص نذكر منها : لوطن ا
تدخل اخلزينة العمومية بصفة مباشرة يف عمليات التمويل خاصة متويل عمليات االستثمار وحصر نشاط -1

البنوك يف منح قروض االستغالل فقط .
مل يظهر أي قانون موحد ينظم الوساطة املالية ولكن كانت هناك قوانني مبعثرة.-2
دية حيث كان هناك تداخل وتناقض يف املهام وجود نزاعات على مستويني ، على مستوى السلطات النق-3

واألوامر املتخذة من طرف كل من البنك املركزي ووزارة املالية ، وعلى مستوى البنوك حيث مل حترتم البنوك مبدا 

من خالل زيادة االستثمارات التنموية وانتهاج اجلزائر سياسة شهدت هذه املرحلة زيادة يف التدفقات احلقيقيةف
كان على النظام البنكي مواكبة التدفقات احلقيقية بتدفقات نقدية حيث  ،األولالتخطيط وبداية املخطط الرباعي 

ثالث 1971لتنفيذ التنمية وما ميز النظام البنكي اجلزائري بداية من سنة التوجهمع هذا أداةباعتبارها جمرد 
1:خصائص هي

.التخصص بالنسبة للبنوك التجارية مبدأإلغاء- 
زيادة عمليات التخطيط املركزي ومركزية اختاذ القرارات .- 
تقوية مكانة اخلزينة العمومية وهيمنتها على نظام التمويل .- 

ظهرت هناك قواعد جديدة استخدمت يف عملية التمويل حيث :اإلصالحومن خالل هذا 
.خارج البنك التخطيطالقرارات تتخذ على مستوى هيئةوأصبحتعملية التمويل تتميز مبركزية كبرية ، صبحتأ*

نظام التمويل يعتمد بصفة رئيسية على اخلزينة العمومية كوسيط .أصبح* 
يف ترتيبها ملصادر متويل االستثمارات املخططة على :1971من قانون املالية 7حيث تنص املادة 

.املؤسساتأواملساعدات اخلارجية احملصل عليها من طرف اخلزينة العمومية -1
القروض الطويلة واليت مصدرها الودائع احملصلة من طرف اخلزينة و اهليئات املالية املتخصصة .-2

ابقمحاضرات في البنوك ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، مرجع س-  1
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املمنوحة من طرف البنك املركزي .األجلالقروض البنكية املتوسطة -3
اا املالية لدى بنك جتاري واحد أحيث تقوم املؤسسات العمومية من طني عملي تو يل ب تمو لى ال حلصول ع ا جل 

والثاين خاص بتمويل ،حدمها خاص بتمويل نشاطات االستثمارأوهذا من خالل فتح حسابني بنكيني هلا 
نشاطات االستغالل.

حسن نية الدولة " وتقوم ويعترب الضمان الوحيد الذي يقدم للبنوك مقابل عملية متويلها املؤسسات العمومية " هو 

على السياسة يقية وكذلك فقد نفوذه وتأثريهعن مهامه احلقوإبعادهالبنك املركزي إقصاءاإلصالحهذا نتائجومن 
الوزارة املكلفة باملالية هي اليت تفرض أصبحتحيث ،اإلقراضالنقدية وكل العمليات النقدية وكذلك سياسة 

معدل فائدة ثابتة على مجيع البنوك التجارية فيما خيص عملية منح القروض .
رؤية جديدة لعالقات التمويل وحدد طرق متويل االستثمارات العمومية وفق 1971ومحل اإلصالح املايل لسنة 

نذكر :العديد من األسس واملبادئ ومن بني طرق التمويل 
* قروض بنكية متوسطة األجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة إلعادة اخلصم لدى البنك املركزي .

* قروض طويلة األجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالية متخصصة.
1جمموعة من االنتقادات حيث :اإلصالحوقد واجه هذا 

حوايل 1986- 1972ث بلغ خالل الفرتة تثبيت معدل اخلصم والذي كان مستقر عند معدالت ثابتة ( حي- 
) هذه الوضعية مل تشجع البنوك التجارية على مجع الودائع اخلاصة.2.7%

عدم كفاية الضمانات املقدمة لتغطية القروض املمنوحة .- 
هيمنة اخلزينة العمومية على نظام التمويل وتقليص مهام البنك املركزي .- 

يف ماعداالقروض الطويلة و املتوسطة البنكية من نظام متويل االستثمارات بإلغاءصدر قانون 1978ويف سنة 
بعض القطاعات ( النقل ، اخلدمات ) ، وحلول اخلزينة حمل البنوك التجارية يف متويل املشاريع العمومية املخططة ، 

متاما .وألغته1971إصالحأزاحتوكانت هذه القوانني مبثابة الضربة اليت 
1982إصالحوظهور 1971إصالحإلغاء1982-1978ابعة : المرحلة الر 

آخرهافيما خيص نظام التمويل الذي جاء به والذي عرف تعديالت 1970صالحإبعد االنتقادات اليت واجهها 
.1970إصالحالتام ملا جاء به اإللغاءوالذي كان مبثابة 1978تعديل 

2والذي جاء مبا يلي :1982سنة آخرصالحإعرف النظام البنكي اجلزائري 

الجزائرياالعتماد على تقاریر البنك المركزي -  1
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للخزينة العمومية حتت اإلسرتاتيجيةمهمة متويل املشاريع أوكلتتنظيم شكل جديد لقنوات التمويل حيث -1
شكل مساعدات تسرتجع على املدى الطويل .

منها ختضع لتعاليم جديدةأصبحتللبنوك التجارية واليت األخرىمهمة متويل املشاريع العمومية أوكلتفيما -2
معيار املردودية املالية للمشاريع .

ل نفسها بنفسها من خالل التمويل الذايت هذا و متأناملؤسسات العمومية بإمكانأصبحويف نفس الوقت -3
جانب القروض اخلارجية.إىلمسحت هلا ظروفها املالية بذلك هذا إذاطبعا 

األوىلكان هذا القطاع يعتمد بالدرجة ،لبنكي لتمويله فيما خيص القطاع اخلاص نادرا ما يتدخل القطاع اأما-4
على التمويل الذايت.

املركزية الذي كان يقوم عليه النظام البنكي .مبدأقلل نوعا ما من 1982إصالحأنوهكذا ال حظنا 
املردودية املالية .مبدأوالذي يقوم على األصليكما حاول توجيه البنوك حنو مسارها 

حماسيب إطارحلت حمل النظام البنكي واختزال دور البنوك يف أااخلزينة حيث إىلن املهام املوكلة نه وسع مأغري 

:البنكية وهذا من خاللةاالعتبار للمؤسسليعيد اإلصالحالمرحلة الخامسة : جاء هذا 
كانته كبنك للبنوك ، ميلك سلطة على البنوك التجارية .استعادة البنك املركزي مل- 
و بنوك جتارية تعمل حتت سلطة لإلقراضاألخريامللجأمستويني ، بنك مركزي ميثل إىلتقسيم النظام البنكي - 

البنك املركزي .
عبئة االدخار وهي تاألساسيةاستعادة مؤسسات التمويل دورها داخل نظام التمويل من خالل قيامها بوظائفها - 

ردها .إمكانية
تقليص دور اخلزينة يف التمويل وتغييب مركز املوارد املالية .- 
.أخرىات استشارية ئهيئات رقابة مصرفية وهيإنشاء- 
بإعادة1986إصالحعلى مستوى هيكل النظام البنكي فقد قام أما

كل بنك يتخصص يف متويل قطاع معني وهذا التخصص يف املقابل قلل نوعا أنالتخصص البنكي ، حبيث مبدأ
ما من احتكار جمموعة من البنوك لتمويل االقتصاد.

1بنكني متخصصني مها :إنشاءوقد شهدت هذه املرحلة 

ية الريفية .فالحي للتنمالبنك ال- 
.البنك الوطين اجلزائري - 
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لبنك التنمية احمللية أوكلتفيما خيص متويل وحدات االقتصاد احمللي أماوهذا فيما خيص متويل القطاع الفالحي ، 
القرض الشعيب اجلزائري.مهامواليت كانت فيما سبق من 

املصرفية وما يعكس ذلك هو املنظومةإلصالححماوالت 1988- 1986حيث شهدت الفرتة املمتدة من 
حدا للقوانني املبعثرة اليت  والذي وضع 19/08/1986صدور القانون املتعلق بنظام البنوك والقرض الصادر يف 

كانت تسري النشاط املصريف " ومت الشروع يف بلورة النظام املصريف اجلزائري بتوصية البنوك بأخذ التدابري الالزمة 
1".ملتابعة القروض املمنوحة 

يتكفل باملهام التقليدية للبنوك املركزية وأصبحاستعاد البنك املركزي دوره كبنك للبنوك 12- 86ومبوجب القانون 
ومت كذلك التقليل من دور اخلزينة يف نظام أخرىهيئات رقابة على النظام البنكي وهيئات استشارية إنشاء، ومت 

املوارد املالية .التمويل وتغييب مركز
1988النقدي لسنة اإلصالحة السادسة : المرحل

مبادئ حقيقية إلرساءجذرية ، وهذا إصالحاتزائري خالل هذه الفرتة حباجة إىللقد كان النظام البنكي اجل
للوظيفة البنكية مبا يتماشى و التغريات االقتصادية ومواكبة التطورات اجلديدة .

الثغراتوهذا لتغطية ،12- 86اإلصالحتمم لقانون كقانون مكمل وم1988النقدي لسنة اإلصالحوجاء 
، وشرعت اجلزائر منذ سنة بالقانون السابق له ، وكذا مواكبة التطورات اجلديدة مع التنظيم اجلديد لالقتصاد 

1988جانفي 12املؤرخ يف 06-88يف تطبيق برنامج إصالحي واسع ويف هذا اإلطار جاء القانون 1988
.12-86نون املعدل واملتمم للقا

، )06-88من القانون 02( املادة ويذكر هذا القانون أن مؤسسات القرض هي مؤسسات عمومية اقتصادية
ويعترب البنك شخصية معنوية جتارية ختضع ملبدأ االستقاللية املالية والتوازن احملاسيب وعموما متيزت الفرتة من 

بـ 1986-1989
إمكانية تعبئة االدخار واملوارد الالزمة لتمويل االقتصاد الوطين.ضعف اجلهاز البنكي من خالل عدم- 
نقص السيولة لدى البنوك للقيام بعمليات التمويل .- 
عرف الدينار اجلزائري خالل هذه الفرتة ختفيضات متواصلة .- 
العمومية إلغاء التوطني اإلجباري الوحيد كما ختلت اخلزينة العمومية عن متويل استثمارات املؤسسات- 

االقتصادية ليوكل ذلك إىل النظام املصريف .
هم ما جاء فيه ما يلي :أو 
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الرحبية و املردودية مما خلق منافسة ملبدأنشاط خيضع الأصبححماسبيا ، وبالتايل و * استقاللية البنوك التجارية ماليا
.أهدافهافيما بني البنوك لبلوغ 

وسندات من مؤسسات سواء داخل أسهمالتوظيف املايل كاحلصول على * ميكن للمؤسسات املالية غري البنكية
خارجه .أوالوطن 

املركزي يف تسيري السياسة النقدية.البنك* تعزيز دور 
1986-1962الخصائص التي ميزت النظام البنكي الجزائري خالل الفترة أهمالفرع الثالث : 

جبملة من اخلصائص ولعل هذه اخلصائص كانت 1988-1962نظام البنكي اجلزائري خالل الفرتةلقد متيز ال
بالركب قااللتحاجذرية للنظام املصريف لتمكينه من إىل تفكري الدولة يف القيام بإصالحاتالسبب الرئيسي 

اخلصائصهذه إمجالوميكن ،ن العامل شهد خالل هذه الفرتة حتوالت اقتصادية كبرية أاالقتصادي وخصوصا و 
كما يلي :

التنمية املخطط هلا من أهدافام بنكي تعود ملكيته املطلقة للدولة وهذا بغية توجيهه والتحكم فيه وفق نظ- 
طرف السلطة .

إلنشاءمبادرة أيالتفكري يف إلغاءمركزية ختطيط القرارات وفق املذهب االشرتاكي السائد يف تلك الفرتة مع - 
النظام.أهدافعن األجنبيةمومية وخصوصا بعد مترد البنوك حىت مسامهة اخلواص يف البنوك العوأبنوك خاصة 

كانت بنكا ، حيث تتدخل اخلزينة يف عملية التمويل كما لو،تداخل الصالحيات ما بني املؤسسات املالية - 
وتتدخل البنوك التجارية يف متويل قطاعات هي رة يف منح القروض للقطاع الفالحي،ويتدخل البنك املركزي مباش

وبالتايل خلق غموض يف نظام التمويل وتفاقم املشاكل.أخرى تصاص بنوك من اخ
النقود دون مربر إصدار- 

مجع الودائع .أووظائفها سواء منح القروض أداءللوضعية النقدية وبالتايل سلبية البنوك يف 
منح القروض البنكية ال يضمنه سوى حسن نية الدولة وبالتايل تراكم ديون البنوك على املؤسسات العمومية مع - 

متاطل يف متابعتها مما خلق نوع من عدم التوازن الداخلي.
وك جمربة على وبالتايل البنية على البنوك التجارية املوجودة،توزيع املؤسسات العمومية املوجودة بقرار عن وزارة املال- 

املؤسسة .أووبالتايل عدم ترك اخليار سواء للبنك إىلن مل تستجب إمتويلها حىت و 
.آخرله احلق يف متويل قطاع ليسالتخصص البنكي وبالتايل كل بنك يتخصص يف متويل قطاع معني مبدأ- 
ستوى واحد وبالتايل عدم وجود سلطة للبنك املركزي على البنوك وضع البنوك التجارية والبنك املركزي يف م- 

التجارية باعتباره بنك البنوك وخضوع االثنني هليمنة اخلزينة .
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ولعل 1986-1962واليت متتد من املوجهما ميز النظام البنكي اجلزائري خالل مرحلة االقتصاد أهمكان هذا 
تلإلصالحاكانت الدافع الرئيسي اخلصائصهذه 

عهد اقتصادي جديد هو اقتصاد إىلواالنتقال ،االقتصادية اليت عرفتها البالداإلصالحاتالنظام البنكي ومواكبة 
1السوق .

المطلب الثاني : النظام البنكي الجزائري في طل اقتصاد السوق 
إىل غاية منذ االستقالل و إصالحاتالنظام البنكي اجلزائري شهد عدة أنابق لقد الحظنا خالل املطلب الس

البنكية متت كلها حتت ظل نظام اقتصادي اشرتاكي موجه وكانت كل هذه اإلصالحاتوهذه اية الثمانينات،
البنكية العاملية .األنظمةجهاز مصريف قوي ينافس إنشاءإىلأساسادف اإلصالحات

هو تعارض متطلبات التنمية خالل هذه الفرتة ألهدافهااإلصالحاتيف عدم بلوغ هذه لرئيسياولعل السبب 
اا لوي أو وتطورها امرد وديتهللعمل بفعالية وضمان ةاملؤسسمع اعتبارات البنك كمؤسسة جتارية يلزمها ما يلزم و

النظام االقتصادي ككل إصالحالبنكية متت مبعزل عن اإلصالحاتجل هذه أخرىومن جهة ،هذا من جهة
اقتصادي باعتبارمها يقومان على نفس الفلسفة .إصالحمل يتواكب مع نإبنكي إصالحو بالتايل ال جدوى من 

احلرية مبدأعلى قائمليربايلنظام إىلومع بداية سنوات التسعينات ومبجرد انتقال اجلزائر من نظام اشرتاكي موجه 
عميقة وجذرية على النظام إصالحاتإدخالمة فرض هذا الواقع على احلكو اد السوقاالقتصادية يف ظل اقتص

اجتماعية واقتصادية وحىت سياسية .إصالحاتمع األخريةوقد تواكبت هذه ،البنكي
البنكية في ظل اقتصاد السوقاإلصالحاتأهم: األولالفرع 

1986إصالحالسابقة وخاصة لإلصالحاتبنكية جاءت مكملة إصالحاتلقد عرفت هذه املرحلة عدة 
نت دف اإلصالحاتوكل هذه 1988النقدي لسنة اإلصالحو  االعتبار وإعادةاالستقاللية البنكية إىلكا

هي :اإلصالحاتهم هذه أالتجارية و والبنوكللبنك املركزي 
2المتعلق بالنقد والقرض :10-90القانون -1

ومل يظهر االستقالل احلقيقي للنظام املصريف واملايل إال بعد 1990ام عرف النظام املصريف تطور ملحوظا منذ ع
واملتعلق بالنقد والقرض و الذي يعترب من أهم 1990ابريل 14الصادر يف 10- 90صدور القانون رقم 

تكون عليها الوظيفة أنجيب نصوصه تعكس املكانة احلقيقية اليتاألساسيةاإلصالحات
10- 90، هدف القانون 1988و 1986السابقة سنيت اإلصالحاتجانب ما جاءت به فإىلبنكية ، ال

يلي :ماإىلاملتعلق بالنقد والقرض 

200الطاهر لطرش مرجع سابق ص -  1
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وضع حد ائي لكل تدخل  يف القطاع البنكي .إداري* 
االعتبار ملكانة البنك املركزي يف تسيري النقد و القرض .إعادة* 
) .4ف البنك املركزي ( املادة النقود حصريا من طر إصدار* 
) .19البنك املركزي ( املادة وإدارةوتكليفها بوظيفة مراقبة CMCالنقد و القرض جملسإنشاء* 

) .44*منح السلطة النقدية للجنة النقد ( املادة 
للموارد.األمثلنظام بنكي فعال وقادر على التسيري إرساء* 

االقتصاديني فيما خيص النقد والقرض .* عدم التمييز بني املتعاملني
* محاية الودائع .

البنوك .وإنشاءخلق النقود آلياتضبط إعادة* 
.اجلزائرياالعتبار لقيمة الدينار إعادة* 

.األجنبية* تشجيع االستثمارات 
التخصص البنكي.مبدأإلغاء* 

.* تطهري الوضعية املالية للمؤسسات العمومية
التمويل للمتعاملني االقتصاديني وخاصة املؤسسات من خالل خلق سوق مالية .*تنويع مصادر 

* التقليص من نسبة املديونية اخلارجية .
* خلق منتجات بنكية جديدة .

اور األساسية هلذا القانون جند إعطاء االستقاللية للبنك املركزي اجلزائري واستعادته احملأهمحيث جند من 
لصالحياته التقليدية.

:على الساحة البنكية الجزائرية10- 90انعكاسات قانون النقد والقرض -أ
االقتصاد إىليعترب قانون النقد والقرض مبثابة النقطة احلامسة اليت مثلت انتقال النظام البنكي من االقتصاد املوجه 

حيث انه أعطت الليربايل ،ءم ومتطلبات االقتصاد ة تتالبيئة بنكية وماليلتأسيساحلر ، حيث جاء هذا القانون 
العام لقيام املنافسة اإلطارللبنك املركزي السلطة النقدية العميقة اليت كان يستحقها على هرم النظام النقدي وثبت 

مرة من وضع تشريعات تؤسس لنظام بنكي ومايل مبقاييس وألولالبنكية ، فمن خالل هذا القانون متكنت اجلزائر 
نية .عاملية ويسري بطريقة عقال

حيث النظام البنكي،نالحظ التغريات العميقة اليت ظهرت على مستوىأنالرمسي هلذا القانون ميكن اإلعالنومنذ 
1اخلارجي .أوهامة سواء على املستوى الداخلي إبداعاتشهدت عدة 

196الطاهر لطرش مرجع سابق ص-  1
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التي جاء بها قانون النقد والقرض على المستوى الداخلي :اإلصالحات-ب
باعتباره بنكا للبنوك االمتيازاتقانون النقد و القرض ينص على منح البنك املركزي كل على املستوى الداخلي

وكذا ضمان رسم السياسة النقدية وتطبيقها،بإمكانهأصبحالنقود إلصدارجانب احتكار البنك املركزي ىلإف
ن للنظام البنكي .الشروط املالئمة لتطوير االقتصاد الوطين من خالل استقرار النقد وضمان السري احلس

املتعلق بالنقد والقرض 10- 90:لقد جاء القانون الهيئات الجديدة التي تشرف على النظام البنكي-
تشرف على النظام البنكي اجلزائري .جديدةهيئات إنشاءمن خالل التأسيسيعلى املستوى بإبداعات

صرفية ، مركز املخاطر ، وكذلك جممع البنوكبإنشاءاألمرويتعلق 
املالية .املؤسساتو 
خلق مثل هذه اهليئات البنكية هو دليل على حماولة احلكومة خلق االستقاللية املطلقة للنظام البنكي اجلزائري إن

قادرة على املنافسة .دوليةنظام بنكي مبعايري وتأسيس
متويل أداةبعدما كانت البنوك يف ظل االقتصاد جمرد ت المالية :توسيع مهام وصالحيات البنوك والهيئا- 

يف ظل القانون أصبحتوكانت ذات صالحيات حمدودة ختضع هليمنة اخلزينة العمومية ةالتنميختضع ملتطلبات 
" تتكون أسهممجيع البنوك و املؤسسات املالية تتمتع بالشخصية املعنوية يف شكل " مؤسسات ذات 10- 90
هذا فقد توسعت مهام البنوك يف متويل االقتصاد و هذا بعد إىلوإضافة،اجتماعي واستقاللية مالية مسالرأمن 

اخلزينة العمومية و اقتصارها على متويل بعض املشاريع و االستثمارات العمومية وعدم تدخلها يف مكانةتراجع 
صالحيات البنوك و املؤسسات املالية .

مل أنهن ذكرنا أ: بعدما كان النظام البنكي منغلقا على نفسه حيث سبق و الجزائريانفتاح النظام البنكي - 
لكن مبوجب ،حىت املسامهة يف البنوك العمومية أوبنوك من طرف اخلواص إلنشاءمبادرة خاصة بأييكن يسمح 

لنظام البنكي اأصبح، حيث أجنيبأوال حملي برأمسبنوك خاصة سواء إنشاءباإلمكانأصبح10-90القانون 
:يجمموعات وهيتشكل من ثالث 

حيث يضم النظام البنكي اجلزائري مثانية بنوك عمومية تابعة للدولة ، تلعب دورا كبريا يف البنوك العمومية :-
متويل االقتصاد لذا فهي تعرف برنامج حديث لتطويرها لتصبح تسري مبعايري دولية .

حيث مبوجب أجنيبأوال خاص سواء كان حملي رأمستعتمد على : هي بنوكواألجنبيةالبنوك الخاصة -
تفتح فروعا هلا يف اجلزائر أناألجنبيةالبنوك و املؤسسات املالية بإمكانأصبحالقانون املتعلق بالنقد والقرض 
ص ترخيص خاإىلخيضع فتح هذه الفروع أنمالية جيب أووككل مؤسسة بنكية ،خيضع لقواعد القانون اجلزائري 

مينحه جملس النقد والقرض .
.إقامتهاوهناك تشريعات تنظم عمل هذه البنوك وشروط 
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وهي تقوم بنفس 2008مؤسسات سنة 07كان يبلغ عددها حوايل المؤسسات المالية المتخصصة :-
ماهلارأسعلى اإلقراضتعتمد يف عملية أاإذمن اجلمهور الودائع

أامن قانون النقد والقرض 115الطويلة حيث عرفتها املادة أو االدخياراتاملسامهاتأو :ب
من اجلمهور مبعىن املادة األموالتلقي ماعداالبنكية باألعمالالقيام الرئيسيةمعنوية مهمتها العادية و أشخاص" 

111. "1

: لقد عرفت العالقة بني البنك و املؤسسة لألخطارجيد تحسين العالقة بين البنك والمؤسسة وتسيير-
ختضع لقانون السوق وليس ملتطلبات التنمية كما كانت عليه يف أصبحتتغريا عميقا حيث اإلصالحيف ظل هذا 

الزبون أوكال الطرفني سواء البنك وأصبحاخلدمات أحسنانشغاالت البنك ليوفر له أهمالزبون وأصبح،السابق
وكفاءته وخربته .إمكانياتهأساسعلى آلخراخيتار 
فيما األخطارالبنك اجلزائري كما هو حال مجيع البنوك يف العامل حياول قدر املستطاع التقليل من أصبححيث 

خالل دراسة معمقة كذا من ا على اكرب عدد ممكن من العمالء ،و مهيخيص القروض سواء من خالل تقس
منح القروض خيضع لدراسة اخلطر وكذا يتم مقابل ضمانات كافية وال خيضع أصبحوبالتايل للمشروع املمول،

ميول اكرب عدد من أنكل بنك حياول أصبحالتخصص مبدأإلغاءومع كان عليه يف السابق،حلسن نية الدولة كما
القطاعات االقتصادية .

رجي :على المستوى الخا10-90التي جاء بها قانون النقد والقرض اإلصالحات-ج
يلي : والقرض مباالنقدعلى املستوى اخلارجي جاء قانون 

العالقات المالية الدولية :- 
،تفتح هلا فروعا يف اجلزائرأناألجنبيةبنوك البإمكانأصبححيث * انفتاح النظام البنكي الجزائري :

هذه البنوك إقامةترفض أنوالقرض كما ميكن للجنة النقد ،لإلقامةوهذا طبعا بعد استكماهلا الشروط القانونية 
الشروط .بأحدإخالهلاعند 

إىلاألموالغري املقيمني حتويل رؤوس باإلمكانأصبحظل قانون النقد والقرض : يفاألموال* تحويل رؤوس 
خاصة بعد دخول األموالحتويل رؤوس إىلوقد زادت احلاجة ،االقتصادية النشاطاتاجلزائر لتمويل خمتلف 

للجزائر .األجانبد من املستثمرين العدي
حيث ظهرت ،متويل التجارة اخلارجية إمكانيات: وهذا من خالل توسيع تطوير عمليات التجارة الخارجية-

هناك عدة طرق حديثة على مستوى القروض مثل القرض االجياري و االعتماد املستندي ،... وتقدم هذه 
.االقتصاديةاتهمرد وديبعني االعتبار األخذالقروض مع 

10-90قانون النقد  والقرض -  1



للبنوك اإلطار المفاھیمياألول فصل ال

48

سواء على املستوى الداخلي 10- 90جاء ا قانون النقد والقرض اليتاإلبداعاتأهمكان هذا عن 
تغريات  بإحداثالكبرية و انعكاساته ألمهيتهعلى هذا القانون بنوع من التفصيل نظرا أكثراخلارجي ولقد ركزنا أو

واليت سنحاول اإلصالحاتبعض أيضابعد عرف النظام البنكي غري انه فيما ،النظام البنكي مستوىكبرية على 
عرضها فيما يلي :

26/08/2003:1المتعلق بالنقد والقرض 11-03رقم األمر-2

لقد تسببت الفضائح املتعلقة ببنك اخلليفة والبنك الصناعي والتجاري يف ضعف اجلهاز املصريف اجلزائري وضرب 
، حيث 2003-08- 26يف 11- 03نقدية واملالية إىل إصدار األمر رقم مصداقيته ، مما دفع بالسلطات ال

، ولكنه يلغيه وحيل حمله ومتشددا أكثر مع املسئولني 10-90جاء هذا األمر مدعما ألهم أفكار ومبادئ قانون 

بنكني خاصني مها " بنك اخلليفة " و " بنك التجارة و الصناعة اجلزائر " إفالسإعالنرتة لقد واكبت هذه الفف
ضعف إىلالكثريون أرجعهافيما بعد وقد إليهاواليت سوف نتطرق ،بالنظام البنكي اجلزائري أزمةحدث أهذا مما 

ر ال تزال حديثة يف جمال البنوك ن جتربة اجلزائأالتشريعات البنكية فيما خيص هذا النوع من البنوك وخصوصا و 
اخلاصة .

10-90اليت كانت موجودة بالقانون السابق له الثغراتليغطي 26/08/2003ــوقد جاء القانون الصادر ب
متينة حلماية النظام البنكي من وأسسكذلك وضع قواعد ،  وهذا فيما خيص شروط منح االعتماد للبنوك اخلاصة

النقص فيما خيص لتغطيةوهذا القرار جاء ،األخطاءهها وحماوالت منع مثل تلك يواجأناليت ميكن األخطار
مهمة وهي :أهدافو قد سعى املشرع لتحقيق ثالث ،القرارات السابقة ولكي يعيد املصداقية لنظام البنكي

.الظروف أحسنمتكني بنك اجلزائر من القيام مبهامه يف - 
تقوية جماالت التعاون بني بنك اجل- 
.أخرىمحاية للبنوك من جهة ولودائع اجلمهور من جهة أحسنتوفري - 
2يلي : النقاط التي جاء بها ماأهم-أ

من خالل نوعني من إالمبوجب هذا القانون ال ميكن مزاولة النشاط البنكي مزاولة النشاط البنكي :-
سسات املالية املتخصصة حيث ميكن للبنك مجع الودائع ، ومنح القروض وتوفري املؤسسات ومها : البنوك و املؤ 

وسائل الدفع ، كما ميكن للمؤسسات املالية املتخصصة القيام جبميع وظائف الوساطة املالية ما عدا الوظائف و 
العمليات البنكية .

2003أوت سنة 27ھـ ، الموافق ل 1424جمادى الثانیة 28، 25الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة / العدد -  1

111ص 4الصارم لشؤون النقد واملال ، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا عدد عجة اجلياليل اإلصالحات املصرفية يف القانون اجلزائري يف إطار التسيري أ . -  2
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بنوك خاصة مع إنشاءكنهم مينالذياألشخاص: جاءت هذه الشروط لتحدد طبيعة البنوكإنشاءشروط -
إطاريعمل يف أنشخص ألينه مبوجب هذا القانون ال ميكن أحيث ،تتوفر فيهم أنحتديد الشروط اليت جيب 

ارايكون عضوا يف جملس أنأومالية مؤسسةأوبنكا خاصا ينشئأنجملس النقد و القرض  سواء بشكل إد
مهما كانت طبيعة هذا التفويض .أواإدار أولتسيريها آخربتفويض من شخص أومباشر 

مسريهااملؤسسات املالية قروضا إىلأومينح البنك أنويف املقابل مينع وبشكل رمسي 
، جملس النقد 11-03األمرمن 80املادة أشارتاملالية كما املؤسسةأوتابعة مللكية البنك ملؤسساتأو

البنك وال جيوز منح االعتماد إلنشاءالشخص املرشح أموالحتقيق حول مصدر راءإجوالقرض ملزم بضرورة 
.األموالوهذا من باب مكافحة تبييض األموالتبييض أوارتكب جرائم متصلة بتجارة املخدرات إذاللمرشح 

مع معلومات عن " مكلفة جبخطارألاـ " مركز ــ: قام بنك اجلزائر بتنظيم وتسيري خدمة مسيت بخطارألامركز -
املستفدين من القروض وقيمة القرض املمنوحة و الضمانات األشخاصاملالية فيما خيص املؤسساتالبنوك و 

املقدمة مقابل القرض .
حال يفيف البنك للمسامنيمالية مساعداتيقدم أنويف حال كانت هذه القروض مربرة ميكن للبنك املركزي 

البنك نفسه .أوا املتعاملني مع البنك يتعرض هلأناليت ميكن األخطار
جيرب 10-90السابق له القانونمثله مثل 11- 03القرار املتعلق بالنقد والقرض احترام معايير التسيير :-

بعني االعتبار مجيع النتائج احملتملة ، اليت قد األخذمع املؤسسةمن وضعية التأكداملالية من املؤسساتالبنوك و 
.أدائهاأوارد وديتهمعلى تؤثر

كمية أخطاراملتعلقة بالنشاط مسبقا سواء كانت األخطارنه من باب احليطة البنك جمرب على تقدير مجيع أحيث 
احلفاظ ألجلوهذا ،نوعية وهذا من خالل املراقبة الداخلية أخطارأودراسة نسب التحليل املايل ألجلوهذا 

املالية .املالءةعلى السري اجليد للنظام البنكي وضمان
وإفشاءاألموالمتنع جرمية تبييض أخرىجانب عدة مواد إىل11- 03أهمكانت هذه 

1شخصية .ألغراضالبنك أموالالسر املصريف وجرائم االختالس و استغالل 

بعد اإلصالحاتاإلصالحات على هيكل النظام البنكي ثر أالفرع الثاني : 
املتعلق بالنقد والقرض 10-90وخاصة بعد القانون اإلصالحاتتغري هيكل النظام البنكي اجلزائري بعد لقد 
بإنشاءون يسمح نجانب البنوك العمومية اليت كانت موجودة ظهرت هناك بنوك خاصة وهذا بعد صدور قافإىل

وهي بنوك أجنيبال برأمسهو ماال حملي وهي بنوك خاصة حملية ومنهابرأمسهو حيث منها ما،البنوك اخلاصة 
واليت هي حمل دراستنا.األجنبيةوتتمثل يف فروع البنوك أجنبيةخاصة 

195الطاهر لطرش مرجع سابق ص -  1
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الية من املوارد امل%90بنوك وتوفر ما نسبته 6هذا القطاع من : يتكون القطاع العمومي البنكي-
مالية متخصصة  تبلغ مؤسساتإىلةباإلضاف،وكالة عرب كامل الوطن 1100البنوك ممثلة حبوايل لالقتصاد وهذه

هذه البنوك وطبيعة نشاطها .أهميلي جدول يوضح وفيمامؤسسات05حوايل 
: البنوك العمومية بالجزائر03رقم الجدول

النشاط الرئيسيعدد الوكاالتالبنك
متويل املؤسسات الكربى و النشاط 76بنك اجلزائر اخلارجي 

البرتويل  
190جلزائريالبنك الوطين ا

17وكالة +173
مديرية جهوية

سوق املؤسسات الكربى و 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة  

290( 327بنك الفالحة و التنمية الريفية 
فرع ) 37وكالة +

القطاع الريفي ( القرض الفالحي ، 
جتهيز املؤسسات الكربى و 

املؤسسات الصغرية  و املتوسطة )  
باالشرتاك مع 191لتوفري واالحتياط الصندوق الوطين ل

بريد اجلزائر 
متويل العقارات و معظم زبائنه من 

اخلواص واألفراد 
بنك عام زبائنه من املؤسسات 162بنك التنمية احمللية 

الصغرية و املتوسطة وأفراد وحرفيني 
وجتار 

بنك عام زبائنه مؤسسات   وأفراد 136القرض الشعيب اجلزائري 
خواص

غلبها فروع لبنوك دولية كبرية أبنوك 10: يتكون هذا القطاع من أجنبيالمال برأسالقطاع البنكي الخاص - 
إىلوباإلضافةوكالة بنكية ، 70، وتضم هذه البنوك حوايل واملؤسساتغلب عمالئها من ذوي الدخل املرتفع أ

وجمال نشاطها .األجنبيةالبنوكهذه مأهمتخصصة وفيما يلي أجنبيةمالية مؤسسات3هذه البنوك هناك 
: البنوك الخاصة بالجزائر04رقم الجدول 

النشاط الرئيسيعدد الوكاالتالبنك
نشاط إسالمي ، قروض غري ربوية 11(ذات طابع مزدوج )بنك الربكة اجلزائر

زبائنه مؤسسات ذات مستوى عايل 04الشركة البنكية العربية 
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2009الفرع الثالث : قانون المالية التكميلي 
أااالقتصادية اليت اإلصالحاتمسرية يكمل2009لقد جاء قانون املالية التكميلي  اجلزائر وهذا من خاللبد

األجنبية وقطاع قواعد وقرارات  منظمة جلميع القطاعات االقتصادية خاصة فيما خيص قطاع االستثمارات إصدار
موضوع دراستنا هو أنومبا ،خالل احلد من نسب الزيادة يف الواردات الوطين من كذا تشجيع اإلنتاجالضرائب ،و 

أهميلي خيص قطاع البنوك وفيماء ا هذا القانون فيما  اليت جااملواد أهمالنظام البنكي فقد حاولنا الرتكيز على 
جاء به هذا القانون .ما
1فيما يخص قطاع البنوك2009جاء به قانون المالية ماأهم- 1

ل 44و املنشور باجلريدة الرمسية  رقم 22/07/2009يخ الصادر بتار 09-01ركز قانون رقم لقد 
ع البنكي حيث :على عدة نقاط ختص القطا 26/07/2009
) تنص هذه املادة على عدم قدرة البنوك 75( املادة حصر القروض البنكية في شكل قروض عقارية :-

القروض االستهالكية .إلغاءيف شكل قروض عقارية ، وهذا بعد إاللألفرادعلى منح قروض 
مات :فيما يخص العمليات البنكية المتعلقة باالستيراد والخدجديدةفرض رسوم -

) على فرض رسوم بنكية على عمليات التوطني 02ينص يف مادته ( 2005كان قانون املالية لسنة حيث  
عند فتح ملف لدى البنك لتسجيل عملية استرياد السلع جيب حيث ،خيص عمليات استرياد السلعالبنكي فيما

135مرجع سابق ص عجة اجلياليل اإلصالحات املصرفية يف القانون اجلزائري يف إطار التسيري الصارم لشؤون النقد واملال ، أ . -  1

NATIXIS BANQUE
اتكسيس  بانكن

زبائنه من املؤسسات الصغرية و 03
املتوسطة ويسعى إىل تطوير 

نشاطات التجزئة والقرض العقاري 
املؤسسة العامة 

SOCIETE GENERAL
بنك شامل ، متويل املؤسسات 17

الكبرية والصغرية و املتوسطة ، وما 
يالحظ هو انتشاره بشكل سريع

CITY BANK01املستوى تذامتويل املؤسسات ذ
العايل وقطاع احملروقات 

ARAB BANK ALGERIA03 فرع بنكي عمالءه من املؤسسات
ذات املستوى العايل



للبنوك اإلطار المفاھیمياألول فصل ال

52

هو آخررمسا أضافا الرسم هذإىلباإلضافة2009قانون املالية أنغري ،دج 10.000دفع رسم قيمته 
) وهذا من قيمة العملية .63على كل عمليات التوطني االسترياد واخلدمات ( املادة %3خصم 

منع عمليات التجارة الخارجية التي ال تملك  رقم تعريف ضريبي : -
بعد مراقبة رقم التعريف إالاجلمركي لعملية التجارة اخلارجية ال ميكن قبوهلا أوالتوطني البنكي إجراءاتأنحيث 

الضرييب.
ضرورة تطبيق النظام المحاسبي الجديد : -

احملاسيب اجلديد.النظامةاجلديدمطالبة بتطبيق نظام حماسيب وفق املعايري املؤسسات
قانون جديد فيما يخص مخالفة القواعد الضريبية و البنكية و الجمركية :إصدار-

جيب تسجيل مجيع املتورطني يف عمليات املخالفات اخلطرية لقوانني بأنواعهمكافحة االحتيال نه من باب أحيث 
الس ، ريب األموالالبنكية واجلمركية مثل : غسيل  ت االخ ويكون هذا التسجيل من خالل وضعهم يف األموال، 

من االستفادة األشخاصهؤوالءنه يف حالة تسجيلهم يف هذا السجل مينع أحيث ،) 30سجل وطين ( املادة 
ومينعون من ممارسة عمليات التجارة اخلارجية املمنوحةمن التسهيالت أواجلمركيةأومن االمتيازات الضريبية

جل استقرار النظام أفية من طين و التقليل من اجلرائم املصر ) وهذا من باب تطهري االقتصاد الو 29( املادة 
البنكي.

ستيراد عن طريق الوكالة : االإجراءاتإتماممنع -
ملستورد املسجل يف البنكية فيما خيص نشاط االسترياد من طرف ااإلجراءاتإمتامإجباريةحيث ينص على 

) .66مدير الشركة املستوردة وال ميكن النيابة عنهما .( املادة أوي نفسه السجل التجار 
ليات االستيراد :عملية التوطين البنكي المسبق لجميع عمإجراءإجبارية-

ام لدى البنك نحيث جيرب هذا القا طني عملي تو لى  ين ع تورد ملس ا ) وهذا قبل 67ي نشاط االسترياد ( املادة أون 
خضوعها للمراقبة اجلمركية .أومتويلها 

االعتماد المستندي هو الوحيد لتمويل االستيراد : -
حيث ،هي االعتماد املستندي ( القرض املستندي ) يةوإجبار يعتمد على وسيلة وحيدة أنمتويل الواردات جيب 

يتم فتحه لدى وكاالت معتمدة من طرف البنوك اجلزائرية وهذا بعد منح ترخيص للمستورد.
:تخفيض معدالت الفائدة المفروضة على القروض العقارية-

وهذا من باب تشجيع االدخار و املنتجات  احمللية وتقليل االستهالك.
الصغيرة و المتوسطة :للمؤسساتضمن القروض المقدمة الدولة ت-
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يف املؤسساتمن %90نه ميثل أيف هذا القطاع وخصوصا و اإلنتاجوهذا من باب التشجيع على االستثمار و 
االقتصاد اجلزائري.

1: جاء بههم ماأو 2009تقييم للقانون المالي -2

نه ركز على وضع سياسة صارمة حملاربة أنالحظ 2009ون املالية أهممن خالل استعراض 
املؤسساتكل من البنوك و إجبارالبنكي من خالل التسيريعلى تطوير عمليات العملالفساد البنكي ، وكذا 

برية كأمهيةأعطىوهذا ملواكبة املعايري الدولية للتسيري كما ،مبادئ النظام البنكي احملاسيب اجلديد تطبيقعلى 
الوطين وترشيد اإلنتاججل تشجيع أنه من أمثال نالحظحيث ،للقطاع البنكي لتطبيق السياسة االقتصادية 

حىت فيما خيص أواالستهالك تقوم البنوك باحلد من تقدمي القروض االستهالكية واستبداهلا بالقروض العقارية 
من نسب البطالة وذلك من خالل التسهيالت السياسة اجلبائية ، وكذا فيما خيص عمليات التنمية والتقليل

الصغرية واملتوسطة.املؤسساتإلنشاءاملمنوحة يف عمليات منح القروض 
األجنبيةوقد حرص هذا القانون على ضرورة وضع قواعد تضمن استقرار االقتصاد وتنظيم عمليات االستثمارات 

إجبارا على استقرار ميزان املدفوعات حيث انه عند كذا احلد من زيادة الواردات وانعكاسااجلبائية ،و والقواعد
ستوردامل

املالئمة .اإلجراءات
رورة تسديد املستوردة على ضاملؤسساتإجبارخاصة فيما خيص االنتقاداتالعديد من واجههذا القانون أنغري 

طبق يف بيئة غري البنوك اجلزائرية واإلجراء عادي لهذا أنحيث يرى البعض ،من خالل قرض مستنديالواردات
اليت ال تزال تعاين من عدة مشاكل بريوقراطية .

اجلزائرية هي عبارة عن املؤسساتن جل أهذا القرض مكلف من ناحية الضمانات و أنوكذلك باعتبار  
ومن جهة ،ذلك هذا من جهة هلا بتسمحالنمو ووضعيتها املالية ال إطارومتوسطة ال تزال يف صغرية مؤسسات

إذ،املالية األزمةالتوقيت الذي طرح فيه هذا القانون غري مالئم يف ظل الظروف الدولية وانتشار أنيالحظ أخرى
ن هذا النوع من أو زائر وخاصة اجلإىلاألزمةحد القنوات اليت تنقل عدوى هذه أقد يكون القرض املستندي 

خطر عالية النظام البنكي اجلزائري يف غىن عنها.مبستوياتالقروض يتعلق 
أنإذ،هذا القانون فيما خيص حصره للقروض البنكية يف شكل قروض عقارية فقط إىلكما وجهت االنتقادات 

املوجه التسيريالنظام البنكي يف مزيج من هذا النوع من التدخل  يف عمل البنوك واحلد من حريتها وبالتايل وضع 
.الليربايلوالتسيري 

145مرجع سابق ص فية يف القانون اجلزائري يف إطار التسيري الصارم لشؤون النقد واملال ،عجة اجلياليل اإلصالحات املصر أ . -  1
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أناملستوردين بدل أمامالبنك ميثل حجر عثرة أصبحإذ،واستخدام البنوك كوسيلة للحد من الواردات ال غري 
البنكية فيما خيص عمليات االسترياد.اإلجراءاتتعقيدوهذا من خالل ،يساهم يف تسهيل عمليات االسترياد 

انتقاده ألوانهانه من السابق إذوالذي ال يزال يف طور التطبيق 2009ون املالية نجاء به قاماأهمكان هذا عن 
.تأييدهأو
:114- 15إعادة بعث القروض االستهالكية ( المرسوم التنفيذي -3

لتحكم يف بغرض ا2009مت جتميدها يف سنة أنبعد 2016بعث القروض االستهالكية خالل لقد مت إعادة
رجب 23يف مؤرخ114- 15الواردات  واحلد من مستوى مديونية العائالت ، لذا اصدر املرسوم التنفيذي 

يتعلق بشروط وكيفيات العروض يف جمال القرض االستهالكي .2015ماي 12املوافق 1436
الوطين يف جاالنتها هاز وج،تهالك املنتجات احمللية الصنع لتشجيع اسالقرض االستهالكيإطالقإعادةولقد مت 

سياق مساعي اجلزائر لتنويع اقتصادها واحلد من الواردات .
بغرض تسهيل شراء السلع لألفرادنه ذلك القرض املمنوح أاالستهالكي يعرف على القرض أنرأيناأنوكما سبق 

ك ، حيث تشجع على و االستهالاإلنتاجواخلدمات املوجهة لالستهالك النهائي وتعمل على ملء الفجوة بني 
" كل 114- 15من املرسوم التنفيذي 02ض االستهالكي يف املادة لع املعمرة ولقد جاء تعريف القر شراء الس

يف املادة  أيضا، وجاء تعريف القرض االستهالكي جمزأ " أومؤجال، أقساطبيع لسلعة يكون الدفع فيه على 
املقرتض ملكية مبلغ من النقود إىلينقل أنقد يلتزم به املقرض من القانون املدين " قرض االستهالك هو ع450

، وقد 1" إليهيرد أن، على آخرشيء مثلي أيأو
، من القانون املدين اجلزائري458إىل 450نظم املشرع اجلزائري أحكام القرض االستهالكي وفق املواد من 

صور القرض االستهالكي يف :أهموتتمثل 
يكفي حساب إذ،ال يشرتط فيها حيازة حساب جاري لإلقراضهي حالة خاصة * القروض الشخصية :

مع مقدارهالديهم دخل ثابت كاملوظفني و املتعاقدين وغريهم تتناسب من حيث ألشخاصالصكوك ، تقدم 
.أقصىثالث سنوات كحد إىلملدة سنة واحدة وقد متد شهرية بأقساطالدخل الشهري للمستفيد وتسدد

منشات أوهي بطاقات شخصية صغرية حتمل اسم صاحبها وعنوانه تصدرها البنوك :* بطاقات االئتمان
لديهم حسابات مصرفية مستمرة يستطيع حاملها تسديد قيمة مشرتياته ألشخاصالتمويل الدولية ، ومتنحها 

، األمروينتهي يظهر البطاقة للبائع  ويوقع على قوائم الشراءأنيكتفي إذدفع النقود حد معني دون إىلاجلارية 
أوالبنك إىلالبائع فريسل نسخة من القائمة املوقعة أما

من حسابه اجلاري لديه .جمموعة القوائم اليت وقعها زبونه وخيصمها

من القانون المدني الجزائري 450المادة -  1
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فرا املؤهلةديد قائمة املنتجات ومت حت ات و عطي لى م اء ع هالك بن ت االس وض  العمل أربابومنظمات املؤسساتلقر
يف السوق ، يطرأوالوزارات املعنية " الصناعة ، التجارة و املالية "، وهي قائمة قابلة للتعديل والتوسيع بناء على ما

على الدخول األجنبيةاملؤسساتاحمللي وتشجيع إلنتاجادعم قطاعات إىل
فروع نشاط ختضع للقانون اجلزائري لالستفادة من القروض االستهالكية .إقامةأويف شراكة 

1ستني شهرا حسب نوعية املنتوج وقيمته.إىلأشهرولقد حددت مدة القروض االستهالكية مابني ثالثة 

المالية التي عرفها ألزماتاهم أو البنكيالمطلب الثالث : النظام 
املالية اليت عرفها النظام البنكي اجلزائري وقد ركزنا على األزماتدراسة إىلسوف نتطرق من خالل هذا املطلب 

قطاع بأيظهرت فاألزمة املالية إذاأمهيةالبنكية ملا هلا من تاألزمادراسة 
إامست القطاع البنكي إذاأما،على باقي القطاعات تؤثربنكي قد ال اقتصادي غري على ستؤثرحتما ف

نالحظه من خالل ولعل هذا مااألخرىوارتباطه بالقطاعات البنكياالقتصاد ككل وهذا نظرا حلساسية القطاع 
.سريعالقطاعات وبشكل مجيع إىليف قطاع البنوك وانتشرت عدواها بدأتإاحيث ،2008املالية األزمة

مست قطاع أحدامهاهامتني بنكيتنيأزمتنيعرف 2003واىل غاية حوايل نشأتهوالنظام البنكي اجلزائري منذ 
بنك اخلليفة أزمةوهي 2003اخلاصة سنة البنوكمست قطاع واألخرى1986أزمةالبنوك العمومية وهي 

وبنك التجارة  و الصناعة اجلزائر.
من أوخارجية ، أوداخلية ، أسبابإماوهي : أسبابثالثوقد يكون هلا إاللية ومهما كانت ماأزمةوأي

داخلية وخارجية معا .أسبابخالل اجتماع االثنني معا حبيث تكون هلا 
19862المالية للبنوك العمومية األزمة: األوللفرع ا

وقد ،من خالل نقص فادح يف السيولة املالية ئرياجلزااليت مست االقتصاد 1986سنة األزمةلقد  ظهرت هذه 
داخلية أسبابكرب املتضررين القطاع البنكي ، وقد كانت نتيجة عدة أمجيع القطاعات وكان األزمةمست هذه 

ااوخارجية حيث تتمثل  كما الحظنا سابقا كانالداخلية يف طبيعة التسيري البنكي خالل هذه الفرتة والذي  أسب
العمومية مل املؤسساتن أو اإلداريةالقروض البنكية كانت ختضع للقرارات أنموجه وعرفنا كيف يف ظل اقتصاد

حىت ولو كانت ال تتمتع املؤسساتوالبنوك كانت جمربة على متويل هذه ،تكن تقدم ضمانات كافية للبنوك 
ل مطلق على عوائد البرتول  اعتماد االقتصاد اجلزائري بشكأنوهو آخركسبب داخلي أيضالية ، باملالءة املا

نظام التسيري كان يتميز بعدم العقالنية يف مجيع القطاعات وتبذير املوارد.أنوكيف 

114-15رقم المرسوم التنفیذي-  1
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ما يعرف بـ أو1986البرتول سنة رالستعااملفاجئ اخنفاضإىلاخلارجية فرتجع بشكل رئيسي األسبابعن أما
إعالناملالية عقب األسواقاملالية الدولية بعد غلق " وهذا االخنفاض صاحبه نقص يف السيولةالبرتول" صدم ة 

جمتمعة خلقت نوعا من عدم التوازن داخليا وخارجيا بالنسبة للنظام البنكي اجلزائري وجعلته يف األسبابوكل هذه 
اا الوخيمة إىلاألزمةذه هأثاروضعية مالية صعبة ، وقد امتدت  اس عك ن ا ال نظر ات  نو عدة س

:1986البنوك العمومية أزمةالنقدية والعمومية اتجاه ترد فعل السلطا-
االقتصاد بتوفري إنعاشالبنوك العمومية وحماولة إنقاذمن خالل األزمةلقد حاولت السلطات النقدية احتواء هذه 

يف كيفية التسيري إعادة النظرأخرىومن جهة ،لعمومية والبنوك هذا من جهة ااملؤسساتالسيولة املالية لكل من 
اليت عرفها النظام البنكي سنة اإلصالحاتوميكن ترمجة هذا من خالل البنكيومراجعة القوانني املتعلقة بالنظام 

تطرقنا فيما خيص النقد والقرض والذي سبق وان10- 90يعرف بالقانون ماأو1990إصالحوكذا 1988
االعتبار ملكانة البنك املركزي وكذلك وإعادةكلها ركزت على ضرورة حرية البنوك اإلصالحاتوهذه ،له فيما سبق 

سياسية .أهدافأساساملردودية واخلطر ال على أساستسيري القروض على 
:1986البنوك العمومية أزمةوانعكاسات جنتائ-

كانت هلا انعكاسات ى قطاع البنوك واالقتصاد ككل بقدر ماات وخيمة علمن انعكاساألزمةكان هلذه بقدر ما
والذي  1988اجع قوانينها البنكية من خالل إصالحجعلت السلطات النقدية والعمومية تر أاحيث ،اجيابية 

اقتصاد إىلحبيث انه انتقل من نظام موجه اشرتاكي ،كان مبثابة التحرر الذي عرفه النظام البنكي واالقتصادي 
نظام بنكي جزائري مبقاييس دولية .إنشاءالسوق وبداية 

:2003خليفة " وبنك " التجارة والصناعة الجزائر " الفرع الثاني : أزمة بنك " ال
وخصوصا بعد االستقرار االقتصادي الذي 1986أزمةكاد النظام البنكي اجلزائري يستعيد استقراره بعد ما

األمنيةاألزمةهو تقريبا تاريخ خروج اجلزائر من و 1999عرفته اجلزائر منذ 
أزمة " بنك ولكن هذه املرة متعلقة بالبنوك اخلاصة وهي ،2003سنة أخرىمالية أزمةعرف النظام البنكي 

إىلادية " كانت تشري " املاكرو اقتصاملؤشراتكل أنومبا ،ليفة " و " بنك التجارة و الصناعة اجلزائر " اخل
األزمةهذه أسبابأنالقول ميكنانه ال ملؤشرات اجيابية متزايدة فاالقتصادية وتسجيلها األوضاعاستقرار 
نقص الثقافة إىلأساساترجع داخليةهي راجعة لعوامل األزمتنيهلذه األساسيةفاألسبابوبالتايل ،خارجية

يلي :فيمااألزمةهذهسبابأإمجالالبنكية ونقائص تنظيمية وميكن 
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:األزمتينأسباب-أ
وميكن تلخيصها فيما يلي :تنظيمية  ونقص الثقافة البنكية :أسباب-1
أدىنال ميلكون ألشخاصفتح جماالت االستثمار يف القطاع املايل - 

عملية تسيري هذه البنوك بشكل من التهور.
24إىل1999وكاالت سنة 5خارق حيث توسع " بنك اخلليفة " من وبشكلاالنتشار السريع هلذه البنوك - 

وهذا 2000وكالة سنة 12إىلوكذلك " بنك التجارة و الصناعة  اجلزائر" من وكالة واحدة 2000وكالة سنة 
حماولة وضع حد له.إىلكزي مما دفعه التوسع مع عدم التحكم يف عمليات التنظيم والتسيري اقلق البنك املر 

 -
أجل وهذا من ،قياسية مستوياتإىلرفع معدالت الفائدة إىلفيما خيص معدالت الفائدة دفع هاذين البنكني 

اقتصادية يف ذلك ( احرتام السياسة النقدية ) وهذا مما ضايق أهدافون مراعاة ودائع دكرب قدر من الحتصيل أ
السلطات النقدية .

سهولة حتصيل هذه الودائع الكبرية جعل هاذين البنكني وخاصة بنك " اخلليفة " يستخدمها يف عمليات ليس - 
1الرياضية ،...." .األنديةهلا مردودية على املدى القصري مثل " املسامهة يف متويل 

هلذه البنوك وهذا طبعا لعدم وجود تنظيمات قانونية متنع املسريينأومنح قروض عالية املخاطر لصاحل املسامهني - 
حليفة تفوق ملكيتها هلا ملؤسساتت حيث مثال " منح القروض وجدأنذلك ، ويف بعض املرات عدم احرتامها 

.أكثرهاذين البنكني أزمةعظم املال الصايف " وهذا ممارأسمن 20%
مليار دينار جزائري 39.7تطورت من إذوكذلك النمو السريع للقروض املمنوحة من طرف البنوك اخلاصة - 

يف ظرف %356.6بنسبة زيادة تقدر بـ 2002مليار دينار جزائري سنة 181.3إىللتصل 2001سنة 
سنة .

ر احملتمل من هاذين البنكني ولد ثقة لدى الناس يف هاذين البنكني سكوت السلطات النقدية فيما خيص اخلط- 
هلذه البنوك .أكثروخاصة املودعني وهذا مما روج 

االحنرافات ويدفع إىليف حال وجوده رمبا كان يشري ألنهالوضع أزمغياب وجود صندوق وطين لضمان الودائع - 
.األزمةقبل تفاقم اإلجراءاتالسلطات الختاذ 

راجعة لعمليات الفساد واالحتيال والبريوقراطية البنكية .أخرىأسبابالسابقة هناك لألسبابإلضافةوبا

90صمرجع سابق،شاكر قزویني -  1
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:" بنك " الخليفة " و" بنك التجارة والصناعة الجزائراألزمةفعل السلطات النقدية حيال رد-
النظام البنكي فاختذت عدة من اجل احملافظة على استقراراألزمةلقد حاولت السلطات النقدية معاجلة هذه 

مسريي البنكني ومن تورط معهما وإحالةمنها تصفية هاذين البنكني ومنعهما من مزاولة النشاط البنكي إجراءات
اخلطر واليت دفعت بالسلطات النقدية إشارةمبثابة األزمةكانت هذه أخرىالعدالة هذا من جهة ومن جهة إىل
اا وقوانينهإىل يع تشر اجعة  ا فيما خيص النشاط البنكي بصفة عامة والنشاط البنكي اخلاص بصفة خاصة .مر

سابقا .والذي إليهاملتعلق بالنقد والقرض والذي تطرقنا 11- 03القرار رقمإصداروقد ترجم هذا من خالل 
اليت  راتالثغبعني االعتبار األخذوهذا بعد البنوك اخلاصة ،إنشاءجاءت مواده لتنظم النشاط البنكي وشروط 

.األزمةكانت موجودة واليت سببت هذه 
" :بنك " الخليفة " و " بنك التجارة و الصناعة الجزائرأزمةانعكاسات ونتائج -ب

انعكاسات وخيمة على االقتصاد بصفة عامة وعلى قطاع البنوك بصفة خاصة ميكن األزمةلقد كان هلذه 
1يلي :تلخيصها فيما

املتعاملني املودعني الثقة يف مثل هذه البنوك أفقدتاألزمةهذه أن: حيث الخاصةفقدان الثقة في البنوك-
حىت البنوك أورف الدولة البنوك العمومية املضمونة من طإىلأمواهلماغلب املودعني حولوا أناخلاصة حيث 

اليت تتميز بالصرامة يف التسيري .األجنبية
لتواجدها يف حالة مالية صعبة .خرىاألالية املاملؤسساتي يف وجه السوق النقدإغالقإىلأدتاألزمةوهذه 

بلغت حدود دولية وخصوصا أاحيث ،صورة النظام البنكي اجلزائري داخليا وخارجيا األزمةوقد شوهت هذه 
ليفة " لقرض املستندي وخاصة مع بنك " اخلوان هناك بنوك دولية كانت تتعامل مع هذه البنوك يف جمال ا

."" بنوك فرنسية و 
التجارة األجنبية فيما خيص عمليات نقي الباألزمة على باهذه أثرتوقد 

تتعامل معها بنوع من التحفظ وكذلك ارتفاع معدالت اخلطر املتعلقة األجنبيةالبنوك أصبحتحيث ،اخلارجية 
مثل " كوفاس " وهذا فيما خيص اخلطر املتعلق بالدولة .تامني القروضمؤسساتبالقرض املستندي يف بعض 

: وهذا من خالل :* خلق اختالالت في العالقات النقدية والمالية
العمليات البنكية نظرا أوثغرة سواء فيما خيص  السياسة النقدية أحدثتاوتصفيتهمهاذين البنكني إفالس - 

على امليزانية االقتصادية للدولة .تأثريهالودائع ،... وكذا لالخنفاض الكبري و املفاجئ يف قيمة القروض ، 
زيادة كبرية يف الطلب على القروض لدى البنوك العمومية خاصة من طرف أحدثتتصفية هاذين البنكني - 

زيادة تكاليف التمويل من خبالل ارتفاع إىلأدىاليت كانت تعامل مع هاذين البنكني وهذا مما املؤسسات

188الطاهر لطرش مرجع سابق ص -  1
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فائدة غري انه زاد من معدالت خطر القروض لدى البنوك العمومية وخصوصا وان جل املقرتضني من معدالت ال
فقدوا ودائعهم لدى هاذين البنكني .

تسريح مجيع العمال التابعني هلم إىلأدىتصفية هاذين البنكني * المساهمة في زيادة معدالت البطالة :
، األدويةمثل جمال تصنيع أخرى" اخلليفة " كانت له نشاطات 

،... وبالتايل زيادة عدد البطالني .اإلعالمالطريان اجلوي ، 
هذا مما ،النظام البنكي اجلزائري ظل حمافظا على استقراره أنغري األزمةالوخيمة هلذه اآلثارعلى الرغم من هذه 

على مدى قدرته على مواجهة أكدألنهوخاصة املستثمرين األجانبخلق انطباعا جيدا له عند املتعاملني
يقدمها لعمالئه .أنومقدار الثقة اليت ميكنه األزمات
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الفصل خالصة
لقد تعرفنا من خالل هذا الفصل إىل أهم املفاهيم املتعلقة بقطاع البنوك واليات عمل البنوك من خالل التعرف 

والحظنا مدى أمهية قطاع البنوك يف متويل االقتصاد باعتباره القناة الرمسية اليت ،ف البنوك وأنواعهاعلى أهم وظائ
متر عربها الكتلة النقدية .

وقد الحظنا مدى أمهية قطاع الودائع باجلزائر ومصادر احلصول عليها وكيفية توظيفها وأنواع القروض البنكية 
املقدمة ومصادرها .

تقوم عليها من خالل التطرق يتلاوالشروط واألسسيف اجلزائر  والتطور التارخيي هلا األجنبيةنوك وكذا جتربة الب
اليت تواجدت يف الثغراتالذي جاء ليغطي 11- 03األمروكذا 10- 90مضمون قانون النقد والقرض إىل

.10-90القانون 
ا النظام البنكي اجلزائري وكيف انه انتقل  من نظام أهممن خالل هذا الفصل  أيضارأيناو لقد 

حر خيضع يف عمله ملبادئ ليربايلإىل نظامسياسية ومركزية يف اختاذ القرارات ألهدافموجه تسريه الدولة وخيضع 
الرحبية واملردودية .

ألهمن خالل دراستنا على مجيع القطاعات االقتصادية حيث ملسنا ذلك ميؤثرالنظام البنكي أنكيف رأيناولقد 
كل منها على الساحة البنكية ي اجلزائري وقد الحظنا كيف كان تأثرياليت عاشها القطاع البنكاألزمات

البنوك أزمةقامت باحتواء أاحيث األزماتواالقتصادية واهم ما شد انتباهنا هو كيفية تعامل  الدولة مع هذه 
.البنوك اخلاصة وقامت بتصفيتها أزمةمن أتترب بعثها من جديد بينما وأعادتالعمومية 
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تمهید 
تعد التنمية االقتصادية هدفا أساسيا تسعى مجيع الدول  و احلكومات لبلوغه ملا تكتسيه من أمهية بالغة يف التأثري 

على احلياة االقتصادية و االجتماعية .
مهية  إن حتقيق التنمية االقتصادية يرتبط ارتباطا وثيقا مبدى توفر مواردها املالية خاصة الذاتية منها،ونظرا هلذه األ

اخليار الوحيد للتحرر من التخلف االقتصادي وسد اهلوة اإلمنائية الواسعة و املتزايدة بينها وبني الدول املتقدمة
األجنبيةوزها كقضية فكرية وعالقتها بالبنوك بصفة عامة و البنوك منذ بر لقد تعددت مفاهيم التنمية االقتصادية 

األبعادبصفة خاصة ، فعملية التنمية االقتصادية عملية متعددة اجلوانب ومتشابكة 
ت الوطنية اليت احلكوماأنالتطبيقية ، كما أو

حتقيق أهدافهاأوىلجاءت يف البلدان النامية بعد حصوهلا على االستقالل السياسي خاصة اجلزائر ، جعلت من 
.اخلطط القصرية و الطويلة املدى تنمية اقتصادية  سريعة عن طريق تصميم 

ودور البنوك ،سائلهاوو والغرض من هذا التحليل هو الكشف عن ماهية التنمية من حيث مفهومها وأهدافها
.يف حتقيقهايف اجلزائر األجنبية 
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1ماهية وأهداف التنمية االقتصادية المبحث األول :

سنحاول من خالل هذا املبحث أن نستعرض بعض املفاهيم الواردة حول التنمية االقتصادية باإلضافة إىل احلديث 
يني :عن أهدافها ومن اجل ذلك نورد املطلبني التال
المطلب األول : مفهوم التنمية االقتصادية

يعترب مفهوم التنمية االقتصادية أوسع من مفهوم النمو وخيتلف عنه لذلك حاولنا يف هذا املطلب تعريف التنمية 
االقتصادية و بيان  عناصرها و أبعادها .

تعريف التنمية االقتصادية :-/1
االقتصادية إىل تيارين رئيسيني أوهلما ميثل الفكر الغريب يستمد مفهومه ينقسم الفكر االقتصادي يف تعريف التنمية

تزايد دائم يف متوسط دخل الفرد احلقيقي بشكل منظم لفرتة طويلة من الزمن ".
ومن أهم

عملية يزداد فيها الدخل القومي ودخل الفرد يف املتوسط باإلضافة إىل حتقيق معدالت عالية من النمو يف قطاعات 
معينة تعرب عن التقدم ".

على أن " التنمية االقتصادية هي جمموعة من اإلجراءات وسياسات وتدابري معتمدة ويعرفها " نيكوالس  كالدور " 

د .الفرد احلقيقي عن فرتة ممتدة من الزمن وحبيث يستفيد منها الغالبية العظمى من األفرا
أما االقتصادي " كندول بارقار " فيؤكد أن " التنمية االقتصادية عبارة عن الزيادة اليت تطرأ على الناتج القومي يف 

فرتة معينة مع ضرورة توفر تغريات تكنولوجية وفنية وتنظيمية يف املؤسسات  اإلنتاجية القائمة أو اليت ينتظر 
إنشاءها " .

أما التيار الثاين فيمثله اقتص
عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ، ورفع مستويات اإلنتاج من خالل إمناء املهارات والطاقات 

لى مر الزمن ".

لية شاملة ، يشكل النمو االقتصادي حمورها الفقري ، صربي عبد اهللا " إن التنمية بطبيعتها عمإمساعيلويرى " 
ولكنه ال يستوعبها بالكامل ، فمقاصد التنمية تتجمع يف بناء ديناميكي حضاري حمدد املعامل والقيم ".

11ص 2002، جانفي 1تخطیط ، العدد محمد عدنان ودیع ، مفھوم التنمیة ، سلسلة جسور التنمیة ، المعھد العربي لل-  1
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وهكذا يرى هذا التيار أن التنمية هي العملية اهلادفة إىل إحداث حتوالت هيكلية ، اقتصادية ، اجتماعية ، يتحقق 
مبوجبها

إن التنمية االقتصادية تتضمن العديد من التغريات سواء يف جانب العرض أو يف جانب الطلب ،  ومن أهم هذه 
، التغريات يف جانب العرض مثال : التوسع يف جتميع رأس املال ، تزايد السكان ، إدخال أساليب إنتاج جديدة

حتسني املهارات وتطوير القدرات اإلدارية و التنظيمية .
أما أهم التغيريات يف جانب الطلب ومنها حجم السكان وتركيبه العمري ، مستوى الدخل ومنط توزيعه ، األذواق 

عناصر عملية التنمية االقتصادية :-/2
1تتمثل العناصر اليت تنطوي عليها التنمية يف :

واملتمثلة يف زياد ة متوسط نصيب الفرد من الدخل ، أن تكون الزيادة حقيقية نمو : عناصر عملية ال-أ
وليست نقدية ، أن تكون الزيادة على املدى الطويل .

: إن مصطلح النمو يشري إىل عملية الزيادة الثابتة أو املستمرة اليت الفرق بين التنمية ومصطلح النمو-ب
اة ، أما التنمية فهي عبارة عن حتقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة خالل حتدث يف جانب معني من جوانب احلي

و فرتة من الزمن ومنو حيدث عن طريق التطور البطيء و التحول التدرجيي من التنمية و التخلف إىل حالة التقدم 
النمو.

على خالف النمو عوامل أخرى تنفرد بها عملية التنمية -ج
تتمثل يف العناصر التالية :

 -
عليها ، وذلك باالهتمام بالصناعة وإعطاءها دفعة قوية مبتدئة بالصناعات اليت تتوافر مستلزمات أنتاجها عمل 

زراعية ومعدنية وتلبية حاجات السوق احمللية .ومنتجات أولية 
حتقيق عدالة يف توزيع الدخل : تعمل التنمية االقتصادية على إعادة توزيع الدخل لصاحل الطبقات الفقرية - 

الذي غالبا ال يتحقق يف ظل النمو االقتصادي فبالرغم من  حتقيق معدالت عالية للنمو وما يرتتب عليه من زيادة  
كبرية يف 

أن حتقق العدالة بإعادة توزيع الدخل لصاحل الطبقة الفقرية .
االهتمام بنوعية السلع واخلدمات املنتجة : وهي من أهم أولويات التنمية االقتصادية .- 
دة مستمرة يف متوسط الدخل احلقيقي لفرتة طويلة .حدوث زيا- 

14محمد عدنان ودیع ، مرجع سابق ص -  1
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:أبعاد التنمية االقتصادية -/3
الفقر إزالةاختالف مفهوم التنمية عن النمو باحلد من التفاوت يف الدخل وحتقيق العدالة يف توزيع الدخل ، إن

املختلفة اليت بعاداألجانب النمو االقتصادي وضحت إىلاألساسيةاحلاجات وإشباعوتوسيع فرص العمل 
يلي :تتضمنها التنمية االقتصادية و اليت تشمل ما

: يتجسد من خالل التخلص من مسات التخلف واكتساب اخلصائص البعد المادي ( االقتصادي )-أ
املال الذي يسمح بتطوير التقسيم االجتماعي للعمل على حنو رأسيرتاكم ويبدأالسائدة يف البلدان املتقدمة ، 

السلعي وتكوين السوق الداخلية وهو ما يعرف جبوهر التنمية .اإلنتاجق سيادة حيق
واملؤسسة القومية وتعليل للسكانيتمثل يف تغريات يف اهلياكل االجتماعية واجتاهات البعد االجتماعي :-ب

.األساسيةاحلاجات إشباعهدف التنمية وأصبحالفقر وإزالةالفروق يف الدخول 
انتشار فكرة التنمية عامليا جعل منها ايدولوجية تشرتط التحرر و االستقالل إنسياسي :البعد ال-ج

مال وتكنولوجية شريطة رأسمن األجنبيةاالقتصادي ، فإن فرض الواقع على البلدان النامية االستعانة باملصادر 
الداخلية الذاتية تفاديا للسيطرة اخلارجية .لإلمكانياتان تكون مكملة 

املتحدة يف عام األممأطلقتأينالبعد الدولي :-د
تكافؤا ، مث عقد التنمية الثاين للفرتة أكثردف حتقيق عالقات دولية األولتسمية عقد التنمية 1961
.األساسيةأهدافهامل تفلح يف حتقيق أارغم 1970-1980

مولد حضارة جديدة باعتبار التنمية إىليعد مفهوم التنمية مفهوم واسع وشامل يفضي ري :البعد الحضا- و
.اإلنسانية

جديدة للتنمية ذات طابع مشويل ، لقد سامهت خمتلف النظريات واالسرتاتيجيات يف بلورة البعد البيئي :-ل
وم التنمية ليتضمن متغريات جديدة صاغت املفهوم املوسع للتنمية ( التنمية البشرية املستدامة ) ، باتساع مفه

التنمية االقتصادية و أبعادالذي يتضمن كل اجلوانب الكمية والنوعية والذي يرتكز على ضرورة تفاعل خمتلف 
تها ، ومن التعاريف هلا :من اجل استدامة التنمية وضمان فعاليأساسياالجتماعية والبيئية كشرط 

إاالذي يعرف التنمية املستدامة على " تعريف البنك الدولي :* 
زيادته املستمرة أواملال رأساملقبلة بواسطة ثبات لألجيال نفس الفرص التنموية احلالية إتاحةالذي الذي يضمن 

1عرب الزمن ".

23محمد عدنان ودیع ، مرجع سابق ص -  1
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املقبلة عن تلبية األجيالبقدرات اإلخالل" هي التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون العام :التعريف* 
اا وذلك من خالل التفاعل بني النظام البيئي والنظام االقتصادي "  اج .1احتي

ار يف قدرات وميكن 

2ر املوارد املتاحة والسياسات املعتمدة "ومتكينهم من املشاركة يف هذه العملية التنموية يف إطا

المطلب الثاني : أهداف التنمية االقتصادية 
أهداف معينة للتنمية االقتصادية نظرا الختالف ظروف الدول سواء االقتصادية أو السياسية يصعب حتديد 

إىل حتقيقها من أو االجتماعية ، ومع ذلك ميكن حتديد بعض األهداف األساسية اليت تسعى الدول النامية
خالل مواردها املالية سواء الداخلية منها أو اخلارجية ( مسامهة البنوك األجنبية ) .

احلياة الكرمية أسلوبعديدة تدور كلها حول رفع مستوى معيشة السكان ، وتوفري أهدافللتنمية االقتصادية ف
، أخرىوسيلة لتحقيق غايات أاعلى إليهاظر ينوإمناإىل، وال ينظر 

أوضاعهاأهدافومن الصعب حتديد 
تتمحور أناليت جيب األساسيةاألهدافبعض إبرازانه ميكن إالاالجتماعية و السياسية و االقتصادية ، 

ما يلي :األهدافهذه أهمقتصادية ، ومن حوهلا اخلطة العامة للتنمية اال
: أوال : األهداف األساسية

التنمية االقتصادية يف الدول أهدافأول: تعترب زيادة الدخل القومي من الحقيقي زيادة الدخل القومي- 1
إىلالذي يدفع هذه البلدان األساسيالغرض أن، ذلك اإلطالقعلى األهدافأهماملتخلفة ، بل من 

إمنايام بالتنمية االقتصادية ، الق
بزيادة الدخل القومي .إالواخنفاض مستوى املعيشة وحتاشي تفاقم املشكلة السكانية 

اليت تنتجها املوارد و الدخل القومي املقصود هنا هو الدخل احلقيقي ال النقدي ، املتمثل يف السلع واخلدمات 
االقتصادية خالل فرتة زمنية معينة .

بلد من البلدان ، حتكمه عوامل معينة كمعدل زيادة أيزيادة الدخل القومي احلقيقي يف أنوليس هناك شك يف 
إىلالبلد املادية و الفنية ، فكلما كان معدل الزيادة يف السكان كثريا كلما اضطرت الدول وإمكانياتالسكان ، 

.للزيادة يف دخلها القومي احلقيقي أعلىالعمل على حتقيق نسبة 

20ص 2010، 2البیئة و التنمیة المستدامة ، الدار الجامعیة ، مصر ، ط إدارةخالد مصطفى قاسم ، -  1

18ص 2002،األردندي ، دار الفكر للطباعة و النشر ، إبراھیم الدعمة ، التنمیة البشریة والنمو االقتصا-  2
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كثرية وكفاءات أموالالدولة املادية و الفنية ، فكلما توفرت إمكاناتحدود هذه الزيادة تتوقف على أنغري 
بة للزيادة يف الدخل القومي ، وكلما كانت هذه العوامل نادرة فان نسأعلىحتقيق نسبة أمكن، كلما نأحس

صغر.أما ميكن حتقيقه من زيادة يف الدخل القومي احلقيقي 
أهدافأوىلنوعها ، يعترب من أوكان حجم هذه الزيادة أيان زيادة الدخل احلقيق ، ـأوعموما ميكن القول ب
يف الدول املتخلفة اقتصاديا .اإلطالقعلى وأمههاالتنمية االقتصادية ، 

ة متثل العملية اليت من خالهلا تتحقق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من التنميإنرفع مستوى المعيشة :- 2
اهلامة اليت تسعى التنمية االقتصادية األهدافيعترب حتقيق مستوى مرتفع للمعيشة من بني الدخل احلقيقي ،ف

كلأمنه من املتعذر حتقيق الضرورات املادية للحياة منأحتقيقها يف الدول املتخلفة اقتصاديا ، ذلك إىل
مل يرتفع مستوى معيشة السكان وملبس ومسكن وغريها وحتقيق مستوى مالئم للصحة و الثقافة ، ما

وبدرجة كافية لتحقيق مثل هذه الغايات .
وسيلة لدفع أيضاهي وإمنالزيادة الدخل القومي فحسب ، رد وسيلة فالتنمية االقتصادية ليست جم

وقفت عند إذاالتنمية االقتصادية نأري من معىن ، ذلك مستوى املعيشة بكل ما يتضمنه هذا التعب
هذه الزيادة قد ال تكون مصحوبة أنن هذا قد حيدث فعال ، غري إخلق زيادة يف الدخل القومي ، ف

كرب من زيادة يف الدخل أتغري يف مستوى املعيشة ، وحيدث ذلك عندما حتدث زيادة يف السكان بأي
توزيع هذا الدخل خمتال .عندما يكون نظام وأالقومي ، 

قيق زيادة يف متوسط نصيب كرب من الدخل القومي ، جتعل من املتعذر حتأفزيادة السكان بنسبة 
نظام توزيع هذا الدخل  أنمن هذا الدخل  ومن مثة اخنفاض مستوى املعيشة كذلك احلال لو الفرد 

ققت يف الدخل القومي ، تكون معظم الزيادة اليت حتأنكان خمتال ، وما حيدث يف هذه احلالة هو 

اتمع على حاله األكربمعيشة اجلزء  مل ينخفض .نإمن 
تعمل التنمية االقتصادية على أناليت جيب األهدافأهمن هدف رفع مستوى املعيشة هو من إلذا ف

قرب مقياس للداللة أيف الوقت احلاضر ، ولعل واليت تقوم بتنمية مواردها حتقيقها يف الدول املتخلفة ، 
على مستوى معيشة هذا الفرد ، هو متوسط ما حيصل عليه من الدخل ، فكلما كان هذا املتوسط 

ك على مرتفعا ، دل ذلك على ارتفاع مستوى املعيشة ، وبالعكس كلما كان منخفضا كلما دل ذل
1اخنفاض مستوى املعيشة .

33خالد مصطفى قاسم ، مرجع سابق ص -  1
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ترتبط هذه أنوحتقيق هذا اهلدف ال يقف عند خلق زيادة يف الدخل القومي فحسب ، بل جيب 
، أخرىالسكانية من جهة ، وطريقة توزيع الدخل القومي من جهة زيادة بتغريات يف هيكل الزيادة ال

ا بالتحكم يف معدل املواليد واهلبوط به لذا جيب العمل على وقف النمو املتزايد يف عدد السكان نسبي
حتقيق نظام عادل لتوزيع الدخل القومي بني السكان .إىلمستوى مالئم ، كما جيب السعي إىل
يعد من األهداف االجتماعية ، إذ تعاين اغلب الدول النامية : تقليل التفاوت في الدخول و الثروات- 3

من اختالالت يف توزيع الدخول والثروات باس
والعكس للغالبية األخرى ، مما يؤدي إىل تدين املستوى الصحي و التعليمي و املعيشي ، فزيادة الطاقة 

اإلنتاجية النامجة عن عملية التنمية يف حاجة إىل خلق الطلب عليها وإحدى وسائل خلق الطلب هي إعادة 
توزيع الد

.1

، وزيادة اإلنتاجيضعف قدرة اجلهاز إىلالطويل ،األجليف يؤدياجلزء الذي تكتنزه الطبقة املوسرة أنحيث 
األهدافتوزيع الدخول والثروات من بني يعترب تقليل التفاوت يفأنتعطيل العمال ، لذا فليس من املستغرب 

حتقيقها .إىلتسعى التنمية االقتصادية أناهلامة اليت جيب 
البلدانللتنمية االقتصادية يف األساسيةاألهداف: من بني تعديل التركيب النسبي لالقتصاد القومي- 4

ليدي ، ففي هذه البلدان تغلب الزراعة املتخلفة تعديل الرتكيب النسيب االقتصادي القومي ، وتغيري طابعه التق
، ومصدر العيش للغالبية العظمى من السكان ، كما اإلنتاجعلى البنيان االقتصادي ، فهذا القطاع هو جمال 

كمصدر من مصادر الدخل القومي .األخرىمن بني القطاعات األهمهذا القطاع يعترب أن
ن جيعلها تتعرض لكثري من التقلبات االقتصادية الشديدة ، هذا القطاع على اقتصاديات هذه البلداوسيطرة 

يف أسعارهارتفعت أوصول الزراعي ن حصلت زيادة يف احملإحدث و فإذا، األسعارو اإلنتاجنتيجة تقلبات 
وحصل اخنفاض العكسحدث إذاأمان ذلك يعين حصول موجة من االنتعاش  والرواج ، إالعاملية ، فسواقاأل

إىلذلك أدىالعاملية ، األسواقيف أسعارهحىت تدهور أونتيجة العوامل الطبيعية كاخنفاض مياه الري يف احملصول 
انتشار الكساد والبطالة يف هذه البلدان .

سيطرة الزراعة على اقتصاديات الدول املتخلفة ، يشكل خطرا جسيما على ما تنشده من أنوهكذا نالحظ 
التقليل من سيطرة إىلتسعى أنا االقتصادية ، لذا فان التنمية االقتصادية جيب 

، وبذلك تضمن القضاء على التقلبات اليت تصيب النشاط االقتصادي ، األخرىالزراعة على االقتصاد القومي 
من حدا.األقلعلى أونتيجة سيطرة الزراعة عليه ،  يف  تخف تضمن ال

القیاس دار التعلیم الجامعي للطباعة و النشر و التوزیع ، مصر –النظریة –االجتماعیة والتغییر الھیكلي في الدول العربیة ، المنھج مر مندور،التنمیة االقتصادیة وعصام ع- 
83ص 2011، 1
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ص نسبة معتربة من موارد البالد التنمية االقتصادية يف الدول املتخلفة اقتصاديا ختصيبأمرنه على القائمنيإلذا ف
التوسع يف الصناعات أوصناعات جديدة بإنشاءسواء كان ذلك بالصناعةاملخصصة للتنمية االقتصادية للنهوض 

االقتصادي.لزراعة على النشاط القائمة ، وذلك حىت يضمنوا القضاء على املشاكل العديدة اليت تثريها سيطرة ا
: )اإلنمائيةاألهدافالجديدة للتنمية ( األهدافثانيا : 

والذي 2000املتحدة يف سنة األممالذي عقدته األلفيةيف مؤمتر قمة لأللفيةاإلمنائيةاألهدافلقد مت حتديد 
من الفقر من خالل اإلقالعحول هدفاألوىلالستة الرئيسية األهدافمتحورت أينأهدافيتضمن مثانية 

، خفض عدد املرأةالقضاء على الفقر و اجلوع ، وحتقيق التعليم االبتدائي للجميع ، املساواة بني اجلنسني ودعم 
مليون من سكان 100من أكثر، توفري املياه الصاحلة للشرب ، حتسن حياة األمهاتالوفيات بتحسني صحة 

1ودائمة وتطوير شراكة عاملية من اجل التنمية .ياة الفقرية مث ضمان بيئة جيدةاحل

التي تواجهها العراقيلعلى التنمية االقتصادية  و اإلصالحاتثر أ: الثالث المطلب 
على التنمية االقتصادية في الجزائر اإلصالحاتثر أ: األولالفرع 

صريف حيث انتقل من وضعية مجود سامهت اإلصالحات املصرفية يف إحداث تغيري مالحظ على مستوى النظام امل
إداري إىل وضعية فيها ظروف اقتصادية وسياسية وأمنية وتشريعية إىل حالة احلركية االقتصادية .

من جهة االقتصادية وقد كان هلذه الظروف واإلصالحات انعكاسات على النظام البنكي من جهة وعلى التنمية 
2أخرى وكان من نتائج هذه اإلصالحات ما يلي:

 -
حترير سوق القرض مبا يتناسب وقواعد العرض والطلب .- 
تزويد سوق القرض بالضمانات املصرفية احلديثة .- 
ىل اجلزائر وكذا إ- 

األموال.تبييض 
1998سنة %47.5حيث اخنفض خمزون الديون من ،ترشيد القرض اخلارجي والعمل على إزالة املديونية - 

.2007سنة %3.6إىل 
حيث يسجل عدة مشاكل ،أن النظام املصريف ال يزال يعاينولكن إىل جانب ما حققته هذه اإلصالحات إال 

تقف يف وجهه منها :
املصرفية احلديثة .ضعف استخدام التقنيات- 

26ص2014عبد اللطیف مصطفى ، عبد الرحمان سانیة ، دراسات في التنمیة االقتصادیة ، مكتبة الحسین العصریة للطباعة و النشر و التوزیع ، األردن- 
1

.2011سنة محاضرات في التنمیة االقتصادیة و التنمیة المستدامة ، كلیة العلوم االقتصادیة ، جامعة حسیبة بن بوعلي -  2
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مني الودائع املصرفية .أعدم وجود نظام لت- 
اال البنكي.62%-  دخل ضمن  ت ية ال  املال ارد  ملو ا من 
فقط مقارنة بالقطاع العمومي %10حيث متثل ما نسبته ،ضعف مسامهة البنوك اخلاصة يف متويل االقتصاد - 

.%90الذي ميثل 
ك العمومية و البنوك اخلاصة يف جمال متويل التنمية.غياب املنافسة بني البنو - 
.ضعف استخدام املنتجات البنكية احلديثة وخاصة فيما خيص وسائل الدفع و نقص اخلدمات املصرفية - 

التي تواجهها التنمية االقتصادية العراقيلالفرع الثاني : 
مو هو نتاج وجود جمموعة من العقبات اليت حالة متقدمة من النإىلعدم وصول اقتصاديات الدول النامية إن

تتداخل فيما بينها لتجعل حتقيق التنمية دون املستوى املطلوب ، هذه العوائق هي اليت صبغت الدول النامية 
الفجوة بني اقتصاديات الدول املتقدمة و اقتصاديات الدول النامية وتصنف هذه وأوجدتبصبغة التخلف ، 

1وتتمثل هذه العوائق فيما يلي :العوائق حسب عدة معايري ،

معظم الدول إنتشكل يف جمملها العوامل الطبيعية من مناخ وتربة وارض ووفرة املياه ، معوقات طبيعية :-/1
خاصة الزراعية اإلنتاجعوامل طبيعية غري مواتية كاملناخ الذي يشكل عائقا يف سبيل تعظيم تأثريالنامية تقع حتت 

منها.
واكرب مثال اإلنتاجاستطاعت دول متقدمة التغلب على هذه الظروف بتطوير وسائل إذمبقياس غري انه ليس 

الكفؤة مبا هو متاح من اإلدارةاملراتب من خالل أعلىإىلمصادر الطاقة واملعادن لتصل إىلاليابان اليت تفتقر 
على خلق مصادر جديدة .موارد ، ومنه ضعف املوارد الطبيعية و القصور يف استغالهلا وعدم القدرة 

النظري فيما خيص تبين اسرتاتيجيات ديالتأيكانت التنمية قد حشدت هلا إذاضيق حجم السوق :-/2
و الذي تعاين منه ،بلدان التصنيع كمفتاح للتقدم االقتصادي قدم االقتصادي والذي تعاين منه التصنيع كمفتاح للت

إنشاءن تلك االسرتاتيجيات تقتضي إات الضرورية وغريها ، فالبلدان النامية يف شكل نقص السلع و اخلدم
إنشاءعدم استطاعة تلك البلدان أنمصانع كبرية لالستفادة من اقتصاديات احلجم يف رفع كفاءة التشغيل ، غري 

الطاقة باستيعاقصور الطلب احمللي عن إىليؤديالضخمة وهو ضيق حجم السوق الذي اإلنتاجيةالوحدات 
.لإلنتاجالقصوى 

وتتمثل يف النقاط التالية :االقتصاديةضعف البنية إىل: هي عوامل تؤدي ةاقتصاديعوائق -/3
األجنيباالستعمار ألشكالخضوع معظم الدول النامية إن:لاستعمار الدو االختالالت الناجمة عن -أ

تمثل اثر هذا العامل ختصص البلدان النامية السلبية على التنمية االقتصادية يف هذه الدول ، ويأثارهاملختلفة ترك 

محاضرات في التنمیة االقتصادیة و التنمیة المستدامة ، كلیة العلوم االقتصادیة ، مرجع سابق -  1
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وتبعا اإلنتاجيةاختالل اهلياكل إىلاليت حتتاجها الدول املستعمرة ، مما يؤدي األوليةوتصدير املواد إنتاجيف 
تلك الدول وكذا حتكم إىلاألرباحاختالل هيكل الصادرات ، ناهيك عن سيطرة على حجم الفائض وحتويل 

و التصنيع احلديثة واحتكارها وحرمان البلدان النامية من تطبيق هذه اإلنتاجووسائل أساليببالدول املستعمرة 
فيها .الوسائل مما يعين قصور التنمية 

: تعاين الدول النامية من اختالالت واضحة يف االختالالت في هياكل اقتصاديات الدول النامية-ب
ا تصادي اق اكل  ت اهليكلية يف القطاه الصناعي و القطاع الزراعي.وتتمثل أساسا يف االختالالاهي

باخنفاضالدول النامية واليت متتاز أغلبيةحلقة الفقر اليت تعاين منها إناالختالالت الناجمة عن الفقر :-ج
يف شىت القطاعات بسبب ضعف االستثمار الناجم بدوره عن ضعف وحمدودية االدخار بسبب اإلنتاجمستوى 

، مبعىن أن اقتصاديات هذه الدول تدور يف حلقة مفرغة تبدأ من تدين الدخل واالدخار ومي تدين الدخل الق
وتنتهي بتدين اإلنتاجية بفعل اخنفاض مستوى االستثمار الناتج عن اخنفاض املدخرات الخنفاض مستوى الدخل .

عدة حماور منها التبعية : وتتجسد التبعية االقتصادية يف االختالالت الناجمة عن التبعية االقتصادية-د
التجارية نتيجة تعاظم االسترياد واخنفاض التصدير و التبعية املالية من خالل سيطرة األموال األجنبية على 
اا االقتصادية إضافة للقروض و املساعدات ، أما التبعية التكنولوجية نتيجة االعتماد الكلي على  مؤسس

التكنولوجيا املستوردة بكافة أشكاهلا .
أن على البلدان الصناعية حتمل : يرى بعض املفكرين االقتصاديني املعاصرين عوائق سياسية ونظامية -/4

معظمهاأنحيث ،وهذا بتعويضها بدعم التنمية لديهاأوضاعهاإليهآلتليات اجتاه البلدان النامية وما و ؤ مس
1تبعات ذلك من خالل :االستعمار لفرتة زمنية طويلة لذلك جعلها تعاين من وطأةكانت حتت 

من حصوهلا على بالرغم وإفريقياسيا ااجلنوبية و أمريكاوهي تعاين منها معظم بلدان التبعية السياسية :-أ
الدستورية والقانونية مستمدة يف الغالب من نظم أنظمتهامعظم أنحيث االستقالل السياسي،

مسارها .مل تكن يف إذاألجنيبمستعمريها مما جيعلها معرض للتهديد 
لب يئة املناخ االقتصادي املالئم الذي ال يتم بدون نإ:األمنيعدم االستقرار - ب تط ية ت نم ية الت عمل

ذلك يطلب من وألجل،املستثمرينالذي يعترب شرطا جلذب األمينمناخ سياسي فعال مبنح االستقرار 
ك املنازعات اخلارجية .وكذلاألمنيةالعرقية و تاالضطرابااحلكومات يف البلدان النامية حتت 

النمو من تشجيع القطاع اخلاص وزيادة الطلب على التعليم همبا يتطلبإذن: عوائق اقتصادية اجتماعية- ت
مما قد يادة حجم ونوعية السلع و اخلدمات،و املهنية وز اإلنتاجيةو التكوين كوسيلة لرفع الكفاءة 

ن التعليم و التأهيل ، فتنتشر البطالة يف الذي يتمتعون بقدر حمدود مأولئكعلى أثارتكون له 

52ص 2000عبد القادر عطیة ، اتجاھات حدیثة في التنمیة ، الدار الجامعیة ، مصر ،-  1
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على تعليم لإلنفاقالذي جيربهم مع مرور الوقت على زيادة املخصصات املالية األمرصفوفهم 
وتكوين .

المبحث الثاني : عوامل  واستراتيجيات التنمية االقتصادية 
ومتشعبة  وتتداخل فيها عوامعملية متكاملة عملية التنمية االقتصادية 

بل ذهب عوامل التنمية االقتصادية ليست اقتصادية فقط ، أناالجتماعي و السياسي ، مما يعين 
لالقتصاد يف عملية التنمية دورا صغريا ، وقد وجدت البلدان النامية أنل بعض االقتصاديني إىل القو 

إىلالقتصادي ، مما حتم عليها السعي بعد حصوهلا على االستقالل نفسها يف حالة من التخلف ا
ااإعادة تصادي اق توجيه  اء و اقتصاديات متطورة ، ويف إىلحبيث تتحول من اقتصاديات متخلفة ،بن

البلدان ، كان اجناز مثل هذا التحول يتطلب بذل جهود استثمارية  هلذهظل ندرة وحمدودية موارد 
نتعرض فيه لعوامل التنمية األولبحث مطلبني 

االقتصادية و يف املطلب الثاين اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية.
المطلب األول : عوامل التنمية االقتصادية 

إدماجو الدولية حاول بعض االقتصاديني اإلقليميةمع تطور الفكر االقتصادي من جراء التغريات 
األخرى ، ومع ذلك تبقى هذه نمية كالصحة و التعليم وبعض اخلدمات العامل االجتماعي يف الت

جناح التنمية أن، واحلقيقة األخرياملال اهلدف رأسامتدادا لنظريات سابقة جتعل من تكوين اآلثار
1يه بالعملية التنموية .اإلنسان ووعبتكوين أساسامرهون 

:دور العنصر البشري في عملية التنمية - 1
ر البشري يف مقدمة عوامل التنمية االقتصادية ، وذلك لكونه العنصر املنتج العنصيأيت

إامل تستهدف ذلك ، أواإلنسانو املستهلك ، وسواء استهدفت عملية التنمية رفاهية  ف
وتبديل يف بنيته ، واىل ختفيض يف اإلنتاجزيادة يف إىلبه ، فعملية التنمية حتتاج إالال تتم 

يل منطه ، والعنصر البشري هو القادر وحده على حتقيق هذه الزيادة والتبديل االستهالك وتبد
العنصر البشري يف عملية التنمية .تأثري

قد ال تأثري، وهو اإلنتاجالعنصر البشري على التنمية من خالل عملييت االستهالك و ويؤثر
على الفرق بني الوفرات االقتصادية ا ، حيث يتوقف من الناحية االقتصادية يكون دوما اجيابي

النامجة عن تقسيم العمل واتساع السوق ، الناجتني عن تزايد السكان  وبني الالوفرات 
االقتصادية الناجتة عن هذا التزايد .
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عملية عادة يف عدة اجتاهات يف نطاق التؤثرنقصانه أوزيادة العنصر البشري أنحيث 
: 1يف العناصر التالية التأثرياالقتصادية عن طريق 

حجم السكان على حجم الطلب على السلع و اخلدمات يؤثر: في الطلب على االستهالكالتأثير
ن زيادة السكان سوف تزيد من الطلب على السلع االستهالكية و االستثمارية املوجهة ، وذلك أل

وكل زيادة يف السكان تتطلب زيادة جديدة يف هذه ،لغذائية و اخلدميةللخدمات االجتماعية مثل السلع ا
يف عدد السكان تتطلب استثمارات متنوعة %1كل زيادة مقدارها أنإىلالسلع ، وتشري الدراسات 

حسب آخرإىلمن الدخل الوطين ، وخيتلف شكل هذه االستثمارات وحجمها من بلد %5مقدارها 
درجة التطور.

ن زيادة عدد السكان ونوعه ، وذلك ألاإلنتاجحجم السكان يف كمية أيضايؤثر: اإلنتاجي فالتأثير
ويغري عادة التزايد السكاين من اإلنتاجسوف متكن من زيادة كمية العمل وتقسيمه ، وبالتايل زيادة كمية 

حل التنمية املال حىت يتمكن استغالل هذا التبديل يف حجم السكان لصاورأسالعالقة بني العمل 
اإلعداداالقتصادية ، وال بد من حتسني نوعية العمل وتوجيهه يف خدمة التنمية االقتصادية عن طريق 

و التدريب ، والتقليل من معدل البطالة .التأهيلو 
تؤثرزيادة يف السكان فأيو االستهالك عالقة معقدة ، اإلنتاجالعالقة بني السكان وكل من أنوواضح 

تؤثردة الطلب على االستهالك وعلى االستثمارات االجتماعية ، بينما ال اومباشر يف زيبشكل سريع
تتطلب فرتة زمنية ، اإلنتاجزيادة أن، لسبب بسيط هو اإلنتاجعلى زيادة اآلليةبنفس السرعة وبنفس 

السن اليت  تستطيع فيه العمل.إىلوهي الفرتة الالزمة كي تصل هذه الزيادة يف السكان 
إمكانياتكرب ، كانت أانه كلما كان عدد السكان املبدأميكن القول من حيث :اإلنتاجيةفي التأثير

ناعية ، ويعين ذلك بتعبري صبالنسبة للمنشات الأيضابل لألفرادكرب ليس فحسب بالنسبة أالتخصص 
لعملية التنمية كرب حمرك أحجم السوق يتحكم يف تقسيم العمل ، الذي يعتربه " ادم مسيث" أنآخر

املتاحة و احليلولة دون توسيعها ، اإلنتاجيةمن نقص االستخدام يف الطاقات إليهيؤدياالقتصادية ملا 
من نقص استخدام القاعدة اهليكلية ( النقل ، الكهرباء ،... اخل ) .أيضاإليهيؤديوملا 
 ضرورة زيادة حجم إىل، وبالتايل زيادة الطلبإىلزيادة السكان تؤدي:اإلنتاجفتكاليفي التأثير

الوصول إمكانيةالسلع نتيجة إنتاج، مما ميكن من حتقيق وفرات اقتصادية ( ختفيف يف تكاليف اإلنتاج
منافسة املنتجات إمكانية، وبالتايل اإلنتاجفيض تكاليف إىل ختتؤدي) اإلنتاجحجم مثايل يف إىل

.يف السوق الوطين والعاملي األجنبية
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، وتكاليف اإلنتاجيةو االستهالك و اإلنتاجه العالقات الوطيدة بني العنصر البشري من ناحية وبني هذ
يلعب دورا اجيابيا يف عملية أنيستطيع أساسيا، جتعل هذا العنصر عنصرا أخرىمن ناحية اإلنتاج

،  اإلنتاجختفيض تكاليف ةإمكانيوأساس، اإلنتاجيةو اإلنتاجزيادة أساسالتنمية االقتصادية باعتباره 
التنمية االقتصادية ، باعتباره مستهلكا للفائض االقتصادي أماميلعب دورا سلبيا ومعوقا أنكما يستطيع 

ال األممثروة أناالقتصاد كعلم ، نشأةاقتصادية جديدة ، ولقد بني االقتصاديون منذ ألعباء، ومسببا 
العنصر احلاسم يف –آنذاكاألرضإىلإضافة–اعترب العمل منا بالسلع املادية ، وقدإتقاس بالنقد و 

ن هذه أنسميه بالتنمية فيها ، و ماأوأفرادهان قوة الدولة تتمثل يف عمل إ، و اإلنسانمني حاجات أت
املوارد االقتصادية املادية ال تستطيع دفع التنمية أنأيكما ونوعا ، األفرادهؤوالءعمل إىلالتنمية حباجة 

ن املوارد البشرية القادرة على توجيه املوارد االقتصادية واستغالهلا وتسخريها لصاحل عملية التنمية دو 
االقتصادية .

ن تزايد هذه الثروة ممثلة يف الناتج الوطين ،  اعترب التجاريون العامل البشري مصدر الثروة الوطنية ، ألحيث 
ذلك مربر تشجيعهم للتكاثر السكاين الذي جتلى يف ن يتم فقط تبعا لتزايد السكان العاملني ، وكانأك

اخلارج .إىلالعمل على ختفيض معدالت الوفيات وختفيض سن الزواج ومنع هجرة اليد العاملة املاهرة 
نه عند هذه أبالغة لدور قوة العمل يف التنمية االقتصادية ، ذلك أمهيةاالقتصاديون التقليديون أوىلكما 

ن النمو االقتصادي ينتج عن إحمددا نتيجة لتوازن سوق العمل ، وبالتايل فاإلنتاجاملدرسة يكون مستوى
اعتبار العنصر البشري أنن هناك عالقة بني ثروة البلد وعدد السكان العاملني فيه ، كما أعدد العمال و 

هر النظرية ن جو يف فكر املدرسة املاركسية ، ألأيضاال تقتصر على فكر املدرسة النقدية ، بل رأمسال
عمل ، وقد عرب " ستالني " عن هذه احلقيقة صراحة عندما قال " انه لاملاركسية يستند نظريا وعمليا على ا

حسما " أكثربصفة خاصة املؤهلاإلنسان، يعترب احلامسة يف عملية التنمية األموالرؤوسمن بني مجيع 
1

إماالقتصاديون املعاصرون أما نه ألدور حجم السكان يف عملية التنمية ، فهم يرون يتحفظون يف معاجلتهمف
، كما املنتجةن قسما منهم هو الذي ميثل قوة العمل إالسكان يشكلون مصدر قوة العمل ، فأنعلى الرغم من 

، ودرجة مشاركة خمتلف فئات األعمارغري عدد السكان ، مثل بنية أخرىيتبع لعوامل األخريةحجم هذه نأ
ظاهرة عدم التناسب الطردي بني تؤكدمن واقع البلدان النامية مأخوذةأمثلة، وهناك اإلنتاجيات السكان يف عمل

مليون نسمة وكانت القوة العاملة 11.8كان عدد سكان اجلزائر 1966قوة العمل وحجم السكان ، ففي عام 
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مليون نسمة ، 6.3ة غانا يبلغ مليون ، وخالل نفس الفرتة كان عدد سكان مجهوري2.6اجلزائرية املسجلة تبلغ 
مليون نسمة .2.7وكانت قوة العمل فيها تقدر حوايل 

سلبيا على عمليات التنمية مثل احلالة اليت ال يكون أثراالعمل فيها النمو السريع لقوة هناك حاالت يرتك أنكما 
اتمع قادرا على تزويد قوة العمل اجلديدة بالتجهيزات الضرورية الجنا يها  ز العمل ، فتتناقص بذلك حصة ف

احلدية .إنتاجيتهوتتدىن معها اإلنتاجيةاألرصدةالعامل الواحد من 
الكفء يف عملية اإلنساندور أنهناك شيئا واحدا ال خالف عليه ، هو أنإالاألخرينشري يف أنويبقى 

حتقق التقدم االقتصادي دون أناعت استطأممن التاريخ االقتصادي العاملي حدثنا عن التنمية يعترب حامسا ، أل
كربى ( اليابان ، سويسرا  ) .أمهيةمتتلك موارد مادية ذات أن

المال في التنمية االقتصادية :رأسدور -2
وأسواقالنقدية املتاحة و املعبئة من قبل البنوك وشركات التامني ، جمموع األموالاملال برأسيقصد 

النادرة يف اإلنتاجاملال من عوامل رأس، ويعترب اإلنتاجيةق السلع القيم املنقولة لالستخدام يف خل
خاصة يف أمهيةاملال رأسلة تكوين أالبلدان النامية ، على عكس عنصر العمل ، لذا حتتل مس

املال وسياسة االستثمار متداوال رأساحلديث عن تراكم أصبحالدراسات املكرسة للتنمية ، حيث 
العمل إنتاجيةاملال يساعد يف رفع رأسمبشكلة التنمية االقتصادية ، باعتبار املهتمةاألوساطداخل 

البشري ، وتسيري وسائل الوفرة االقتصادية .
.املال ثالثة عمليات متتالية هي االدخار و التوظيف و االستثمار رأسبعملية تكوين ويقصد 
، سواء  اإلنتاجيعلى االستهالك غري فاقاإلنما يتبقى من الدخل بعد بأنهنعرف االدخار أنوميكننا 

نه كلما اخنفض االستهالك سيزداد أبالنسبة للمجتمع ككل ، وهذا يعين أولألفرادكان ذلك بالنسبة 
االدخار ، لكن زيادة االستهالك ليست بالضرورة على حساب االدخار ، بل متكن زيادة االستهالك 

بري املعدل املتوسط لالدخار ، وهو االدخار الكلي على و االدخار معا ، لذا جاء ما يطلق عليه تع
الدخل الكلي .
.املعدل احلدي لالدخار ، وهو عبارة عن الزيادة يف االدخار على الزيادة يف الدخل التغريوما نطلق عليه 
عن طريق زيادة الدخل ، وليس بالضرورة عن طريق ختفيض االدخارزيادة بإمكانيةلذا ميكن القول 

جل أيتطلب ختفيض االستهالك من األوىليف املرحلة االدخارن احلصول على إتهالك ، وعادة فاالس
زيادة االدخار دون احلاجة إمكانيةاملال يف املراحل الالحقة من زيادة الدخل القومي ، وبالتايل رأستكوين 

1ختفيض االستهالك .إىل
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، وحسب السياسة االقتصادية املتبعة ، وكذا تبعا االدخار حسب طبيعة النظام االقتصادي وختتلف مصادر 
للمستوى املعيشي للسكان ودرجة التطور االقتصادي.

مدخرات القطاع إىلباإلضافةاخلاص ، األعمالاحلكومة وقطاع إراداتويتكون االدخار الوطين من جمموع 
نفقات اجلارية للحكومة ، يف حني يتمثل اجلارية و الاإليراداتومي يف الفرق بني كالعائلي ، ويتمثل االدخار احل

أمااملوزعة ، األرباحالصافية اليت حيققها هذا القطاع وبني األرباحاخلاصة يف الفرق بني األعمالقطاع إدخال
فيمثله ذلك اجلزء من الدخل الفردي الذي مل ينفق على االستهالك من السلع واخلدمات .األفرادادخار 

أنجند ئات االدخارية ، حيث وختتلف دوافع هذه الف
قطاع أماال يرغب يف متويلها ، أو

الدولية أومن السوق الوطنية األكربجلزء بااالستئثاراخلاصة فيدخر لتحقيق املزيد من االستثمارات بغية األعمال
جل حتسني أتوسع املنافسني ، وذلك من أمامجل احلفاظ على حصته من هذه السوق أمن األقلعلى أو، 

البديلة هلا .أومنافسة السلع املماثلة هلا أمامنوعية املنتجات وختفيض تكاليفها ، حىت تتمكن من الصمود 
التقشف كما كان االقتصاديون التقليديون أودخارات ليست ناجتة عن التضحية هذه االأنوغين عن القول 

، وذلك بفضل استيالئهم على عاملشرفني على هذا القطا الرأمسالينيأيدييزعمون ،بل ناجتة عن تركز الثروات يف 
، اإلنتاجلوسائل هذه القيمة من جديد لتعزيز احتكارهم القيمة الزائدة اليت يتحملها العمال ، مث استخدام 

أولئكالدوافع الشخصية لالدخار اليت يتكلم عنها أنواحلصول بالتايل على املزيد من القيمة املضافة ، يف حني 
.األفرادتنطبق على سلوك املدخرين أناالقتصاديني وغريهم ميكن 

لفريد أكما قال " أوجل حتسني مستوى حياته ، أمن أوجل مواجهة نفقات طارئة ، أفاملدخر يدخر عادة من 
األغلبالرشيد الذي يرغب يف مستوى واحد يف مجيع مراحل حياته سيحاول على اإلنسانإنمارشال" : " 

توقع خطر اخنفاض قدرته على خلق الدخل يف املستقبل وإذاحياته كلها ، امتدادبالتساوي على أموالهتوزيع 
جل املستقبل ".أفسيقوم باالدخار من 

هو متطور ومنها ماا هو بسيط مثل شراء املساكن ....،متعددة منها مأشكاالالنوع من االدخار ، ويتخذ هذا 
مني أالتأقساطاالستثمار احملفظي القصري املدى ( شراء السندات ، أوصناديق التوفري ، طريق مثل االدخار عن 

حاجاته إشباعومدى مقدرته على على احلياة ) ، ويتوقف مقدار هذه االدخارات على مقدار الدخل الفردي 
.األساسية
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المطلب الثاني : استراتيجيات التنمية االقتصادية 
أااإلسرتاتيجيةتعرف  العامةاألهدافجمموعة من العناصر و املرتكزات اليت توضح معامل الطريق لتحقيق ب

نموية اليت تضعها الدولة تعترب مفتاح جناح التلألهدافالقطاعية املرغوب فيها ، فالرؤية املستقبلية الواضحة أو
املناسبة لتحقيق التنمية اإلسرتاتيجيةاملسرية التنموية ، ولقد اتبعت البلدان النامية توجهات متباينة خبصوص 

االقتصادية نوجزها فيما يلي :
التنمية للقطاع الزراعي دورا هاما يف حتقيق : اإلستراتيجية المعتمدة على التنمية الزراعية -1

من التنمية نظرا األوىلاالقتصادية بشكل عام و التنمية الصناعية بشكل خاص ، خاصة يف املراحل 
يساهم به من مهام يف حتقيقها ويربز إنمن خالل ما ميكن يتأتىلدوره يف عملية التنمية ، والذي 

، توفري التمويل خرىاألذلك من خالل توفري املوارد الغذائية للعاملني يف القطاعات االقتصادية 
العاملة الالزمة لعملية التوسع يف القطاعات خاصة القطاع األيديلعملية التنمية الصناعية ، يوفر 

الصناعي ' مصدر العمالة للقطاع الصناعي ) ، خلق الطلب على السلع الصناعية لتحفيزه على 
سرتاد السلع إلنمية االقتصادية لتلبية احتياجات التاألجنبيةالتوسع و التطور ، توفري العمالت 

األوليةواليت تتسع وذلك من خالل الصادرات الزراعية ، جتهيز القطاع الصناعي باملوارد الرأمسالية
الصناعي ، الزيادة يف الدخول الزراعية تسهل من عملية انتقال جزء اإلنتاجالزراعية اليت تستخدم يف 

الغذائي األمنئب ، تعترب الزراعة القطاع الذي حيقق احلكومة عن طريق الضراإىلمن هذه الدخول 
1يف تعديل شروط التبادل الدويل وحتسينها لصاحلها .وأداة

وعليه وبناء على الدور املهم للزراعة فان معدل منو االقتصاد ككل يتحدد مبعدل منو القطاع الزراعي 
.اإلمجايلعلى معدل النمو تأثريهمن خالل 

عملية التنمية تعترب عملية التصنيع حمور معتمدة على التنمية الصناعية : الاإلستراتيجية-2
عملية التنمية إطاراالقتصادية وشرطا ضروريا هلا ، ويتحدد ذلك من خالل الدور الذي حتتله الصناعة يف 

انه رهأثاأهماالقتصادية ويعد القطاع الصناعي قطاع ديناميكي حيرص على تطوير العديد من القطاعات ومن 
والدخل ، مما يساهم يف اإلنتاجيساهم يف معاجلة االختالل يف اهليكل االقتصادي اذ يعمل على تنويع وتوسيع 

التغريات اهليكلية باعتباره جوهر التنمية ، املسامهة يف توفري فرص العمل واكتساب املهارات ، تدعيم إحداث
للقطاع الزراعي وبالتايل تعزيز الروابط مع الزراعة وباقي نتاجاإلوحتقيق االستقرار االقتصادي ، توفري مستلزمات 

، األجنبية، يساهم يف تعزيز الصادرات وتنميتها وبالتايل توفري قدر اكرب من العمالت األخرىالقطاعات 
األفراديساهم يف توفري احتياجات 
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عيشة ، يساهم يف عملية التحديث و التحوالت باعتباره القطاع ذو القدرة العالية على استخدام احدث امل
التحوالت يف مجيع النواحي .أحداثاملنجزات العملية و التكنولوجية مما يساهم يف 

: كون القطاع الصناعي يليبالربط بين التنمية الزراعية والتنمية االقتصادية إستراتيجية-/3
حاجات القطاع الزراعي وسوقا الستيعاب الزراعة يف حني القطاع الزراعي يعمل على جتهيز القطاع 

وتامني الغذاء فهما بذلك قطاعان مكمالن لبعضهما ، وعليه فالعالقة اإلنتاجالصناعي مبستلزمات 
لتامني جناح االثنني معا الربط بني الصناعة و الزراعةإسرتاتيجيةإتباعاملتشابكة و الوثيقة بينها تستدعي 

وحتقيق التنمية االقتصادية .
مؤمتر منظمة العمل إىليرجع الفضل يف انتشار هذه املقاربة :األساسيةالحاجات إستراتيجية-/4

مبثابة البديل التنموي الذي ميكن من األساسيةاعترب املؤمتر نظرية احلاجات إذ1976الدولية املنعقد يف 
احلاجة إشباعتوجيه الناتج الوطين لفائدة بإعادةسرتاتيجيات و املخططات التنموية توجيه االإعادة

فقرا.األكربمن سلع وخدمات و االهتمام بالفئة األساسية
األساسيةتعريف للحاجات إعطاءإمكانيةاملشرتكة نظرا لعدم األساسيةوميكن التمييز بني احلاجات 

املشرتكة جند األساسيةاملفاهيم السائدة ، ومن بني هذه احلاجات الرتباطها باملكان والزمن والقيم و 
املادية الفردية كالغذاء واللباس والسكن ، احلاجات املادية العمومية كاخلدمات األساسيةاحلاجات 

املعنوية كاحلرية و املشاركة ، الثقافة ، العمل ... اخل.األساسيةالصحية و التعليمية ، احلاجات 
توسيع السكان من خالل إنتاجيةهي رفع األهدافحتقيق مجلة من إىلاإلسرتاتيجية

.األساسيةوتكثيف العمل وحماربة الفقر بتوفري اخلدمات اإلنتاج
يف تكوين ولإلسهاماملال البشري رأساالستثمار يف أشكالهو شكل من توفري احلاجات األساسيةإن

نظيمية .و التواإلداريةالكوادر الفنية 
أاتعرف التنمية البشرية المستدامة : إستراتيجية-/5 العملية اليت يتم مبوجبها توسيع خيارات ب

مت ربط النمو كضرورة للتنمية البشرية مث ظهور االستدامة من خالل االستدامة من خالل إذالناس 
املستدامة على املالئمة بني وبشكل منصف للموارد الطبيعية ويرتكز مفهوم التنمية األمثلاالستخدام 

التوازنات البيئية و السكانية .
التنمية المستقلة إستراتيجية-/6

وبناء قاعدة عملية وتكنولوجية اإلنتاجيةلتعبئة املوارد احمللية وتصنيع املعدات األولويةإعطاءمع أفراده
ااة بكل حملي تضي ، من خالل تدخل الدول يف الشؤون االقتصادية يف ظل حدود تضمن جناح التنمية مق
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ة و العمل على توفري وجيه استخدامه بكفاءوكذا السيطرة على الفائض االقتصادي بشكل فاعل وت
و العمل على ختفيف اثر العوامل اخلارجية على االقتصاد احمللي .اإلمكانيات

األفضلاألسلوبالقتصاديون يف اختيار ولقد اختلف ا
لتحقيق األمدطويلة إسرتاتيجيةوالسياسية لوضع اإلداريةاالقتصادية و االجتماعية و األوضاعواختالف 

1التنمية املنشودة .أهداف

الجزائر يق التنمية االقتصادية في الجزائر في تحقفي األجنبيةالبنوك دور الثالث : المبحث
، وإنشاء البنوك اخلاصة و األجنبية هو  10-90رغم أن النظام املصريف اجلزائري انفتح كثريا بعد صدور قانون 

كرب عدد من اخلاصة الوطنية أكفيل بإعادة هيكلة اجلهاز املصريف وكون السوق اجلزائرية حديثة ميكنها استيعاب 
نه حدثت ثغرات خاصة يف ضعف الرقابة عليها مما أمنافسة بني البنوك ، وبالرغم من ذلك إال و األجنبية ، وخلق 

أزمات مالية هزت القطاع املصريف .أدى ببعض هذه البنوك للوقوع يف
وذلك بسبب االقتصادي ، ودفع عجلة التنميةمبثابة احملرك الرئيس لدواليب النشاطاألجنبيةحيث تعترب البنوك 

عن طريق تقدمي خمتلف واألفرادولعالقتها الوثيقة باحلكومات اة االقتصادية من مجيع نواحيها باحلياتصاهلا
االقتصادية.لألعواناخلدمات 

األجنبيةوتلعب البنوك 
وسائط للتدفق املايل .وإنشاءاآلجالاالئتمان املتفاوتة أنواعتلف املالية وسد حلاجات البلد من خم

المطلب األول : االئتمان المصرفي
هذا النشاط املصريف يف أمهيةاحلكومات وأدركت، االقتصادي الذي تلعبه البنوك األجنبيةتوسع الدور لقد 

وغريها .اخلطط التنموية السنوية إعداد
من حيث أومن حيث الغرض منه ، أووميكن تقسيم عمليات االئتمان املصريف من حيث طول مدة االئتمان 

الضمانات املقدمة .
التمويل ، إىلة اليت حباجحيث املدة وحسب طبيعة العملية س لالئتمان املصريف هو تقسيمه منوالتقسيم الرئي

هذا التقسيم مرتبط بالقصد من وأساس، األجل، وطويل األجلط ، ومتوساألجلائتمان قصري إىلوينقسم 
2االقرتاض .

ة وكذلك املعامالت االستهالكية وهي احتياجات ومعامالت أكان القصد هو متويل احتياجات تسيري املنشفإذا
.األجل، فاالئتمان هنا يكون قصري األجلقصرية 
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وكلها جمهودات ال تنوي ،... ) وآالتاجات التجهيز ( معدات كان القصد من التمويل هو تلبية احتيإذاأما
بكثري من احلالة السابقة أطولاليومي ، وهذا يتطلب متويال استثماريا ولفرتة اإلنتاجة بيعها بل استعماهلا يف أاملنش

هو األجلل متويال من هذا النوع البد له من موارد ليست مكرسة لالحتياجات اجلارية ، واالئتمان الطويأي، 
الذي يستجيب هلذا النوع من التمويل .

رحبا بالنسبة للبنوك األصولأكثر، هو من األجلاالئتمان املصريف قصري : األجلالئتمان القصير ا- 1
حيني أنيطالب العميل بتسديد قيمة االئتمان قبل أنليس من حق البنك إذقلها سيولة أو األجنبية

لتمويل النشاط التجاري ، ولتمويل األجنبيةمتنحه البنوك األجلالقصري تاريخ استحقاقه ، واالئتمان 
أناملال ، فمن املفروض رأسة من أو املنشاألفرادتغطية احتياجات أيوالتجارة األعمالقطاعي 

موارد متويلية تفوق املوارد الذاتية إىلصناعي حيتاجون أويف ممارسة نشاط جتاري واألفرادة أاملنش
د املتاحة ذاتيا ، ق بني املوارد املطلوبة واملوار للحصول على ائتمان يغطي الفر األجنبيةللبنوك أ فتلج

1املال .رأسيتحدد بدورة ألنهاألجلويكون هذا االئتمان بطبيعته قصري 

املخزون واملؤقتةاليت تشمل النقدية و االستمارات املالية املؤقتةاملتداولة األصولبناء ومينح للمنشأة بغرض 
مع اية العملية  تم  به ي اء  لوف تني ، وا لسن اوز ا تج احدة وال ي ان سنة و تم االئ ا  نة ، ومدة هذ ملدي ا ات  احلساب عي و  لسل ا

هي : أنواعأربعةإىلجلاأل، وينقسم االئتمان القصري متويلهااليت استهدفت 
:اإلجماليةاالستغالل اعتماد-أ
لفرتة ال تتعدى الشهر ، وهي ختتص األجنبيةا البنوك : وهي تسهيالت تقدمهتسهيالت الصندوق

ة يف دفع املبالغ املستحقة عليها ، واليت تفوق ما هو موجود يف خزينتها ، وقد أعادة مبساعدة املنش
متويل الفرتة الفاصلة بني استحقاق الديون وحتصيل أواملستخدمني أجورتستخدم يف تسديد نفقات 

احلقوق .
يرجع حسابه دائنا أن، وجيب على العميل من الشهر أياملبضعة إالهذه التسهيالت وال جيب استعمال 

اعتماد على املكشوف هلذا إىللهو حسيهلذا االعتماد السيئن االستعمال مبجرد حتصيل  املقبوضات ، أل
ن البنك حريص على اجتناب حدوث مثل هذا التحول.إف
املستعملة يف االستجابة األجللقصرية : وهو نوع من القروض االسحب على المكشوف

اخلزينة ، وال حتدث هذه االحتياجات تفاوتا بسيطا فيها كما هو احلال بالنسبة لتسهيالت لالحتياجات
ومصارف اخلزينة ، ويفرض البنك فائدة على العميل خالل اإليرادات، بل هي خلل دائم بني الصندوق
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دة ه الدائن يف احلساب اجلاري ، ويوقف البنك فرض الفائالفرتة اليت يسحب فيها مبالغ تفوق رصيد
الدائن .مبجرد عودة الرصيد من مدين إىل

التجارية على احلساب اجلاري ، وقد األجنبية: هو عبارة عن تسليف تقدمه البنوك قرض الموسم
اإلنتاجرة ، ويتم استعمال هذا التسليف يف احلاالت اليت تتصف فيها دو أشهرتسعة إىلتصل فرتته 

البيع باملومسية ، ويكون الغرض من هذا التسليف تغطية التكاليف املرتفعة خالل الفرتة املتعلقة باملوادأو
ل ، .... اخل ، ويشرتط البنك يف حالة هذا النوع من التسهيالت تقدمي األولية ، أو التخزين ، أو النق

1معلومات دقيقة .أساسر على خمطط متويل املوسم حىت يتمكن البنك من اختاذ القرا

:استكمال عملية مالية انتظاريف ، حد عمالئه أإىلوهو اعتماد مينحه البنك االعتماد التوصيلي
كانت إذاإالاالعتماد التوصيلي إىلة ال تلجأ أتضمن تسديد هذا االعتماد ، واملنشوأكيدةمكفولة برهن 
:أشكالهذا االعتماد عدة يأخذنأوميكن مؤكدةشبه أومؤكدةالعملية املالية 

املال .رأسانتظار زيادة - 
سندات.إصدارإجراءاتإعداد- 
جديدة .أسهملعملية طرح اإلعداد- 
يع ائي لعقارات إجراءاتإمتامانتظار-  .يف مرحلة التوثيقأيب

ري نوع االعتماد تغيإىلن البنك سيلجأ إفوإالكافية لتحقيقها ، تبضامناتتميز أنب وهذه العملية جي
طرح سندات لالكتتاب خالل أساسما على ملؤسسةقام البنك بتقدمي هذا االعتماد إذا،ففي حالة ما 

ن البنك يبين إذلك فوعلىن البنك يقوم بتقدير احتماالت جناح هذا االكتتاب إالقليلة القادمة ، فاألشهر
ن االعتماد التوصيلي إفقة  ومل ينجح االكتتاب فمواأعطىفإذاقراره فيما خيص منح االعتماد التوصيلي ، 

مصنع .إلنشاءوسيلة متويل إىلسيتحول 
ري ال يصأنلى مخسة عشرة سنة ، والبنك حريص عأوعشرة إىل ن االعتماد سيمتدإويف هذه احلالة ف

هذه احلالة .إىلاالعتماد التوصيلي
جل أاملقدمة من طرف البنوك من : وتتمثل يف االعتماداتاعتمادات االستغالل الخصوصية- ب

يلي :استعماال ماوأكثرهاهذه االعتمادات أهممتداولة ، ومن أصولمتويل 
: رهن بضاعة خمزنة ويتم احلجز على أساسمتويل مينحه البنك على وهيالسلفة على البضائع

يازة البضاعة البضاعة املرهونة كمقابل لضمان هذه السلفة ، حيث تتلخص هذه العملية يف نقل ح
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، و الذي آخربصفة غري مباشرة جتعلها يف حيازة طرف أوالدائن مباشرة إىلاملرهونة من عند املدين 
1.بإذنهإالالسلفة ويتعهد للدائن بعدم التصرف فيها يضمن احلفاظ عليها خالل مدة 

هونة ، وهلذا فهو يرتك من طبيعة وجودة وقيمة البضائع املر التأكدن البنك يهمه إهذا فإىلباإلضافة
هامشا كافيا بني السلفة اليت سيمنحها وقيمة الرهن املقدم لضمان حقه.

ا من طرق ومدارس ومستشفيات بواسطة احتقق الدولة منشية :معمو السلفة على الصفقات ال
مدة حترير عقود لصفقات مع املقاولني ، وتنفيذ هذه الصفقات يتطلب من املقاول متويال معتربا وعلى

يف عملية التسديد .األحيانغلب أيف تتأخرمبالغ جيدة لكنها اإلداراتنفس الوقت تدفع طويلة ويف
العامة وذلك بقبوهلا التسليفات األشغالبشكل واسع يف متويل صفقات تساهماألجنبيةوالبنوك 

من طرف البنك إليهمةاملقد
ا النوع من ت موضوع الصفقة ، ومتويل البنوك هلذبعد توزيع البضاعة اليت كانأواألشغالبعد اجناز سواء

ولكي يكون التنفيذ،أثناءتواجه املقاول أنالصفقات ميثل خطورة عليها بسبب املشاكل التقنية اليت ميكن 
اليت تنوي الوفاء به بواسطة رهينة الصفقة  وحترير اإلدارةيكون دين املقاول على أنالبنك حمميا جيب 

هذا النوع من الصفقات يتم عن طريق :عقود
ة يف من طرف املوردين و املقاولني املهتمني بالصفقة موضوع املناقصأسعار: وهي اقرتاح المناقصة - 

.من بني العطاءات املقدمةوأحسنهاويتم اختيار العطاء الذي يستويف كل الشروط وثيقة تسمى " عطاء "،
: ويستعمل هذا النوع عندما يكون العمل موضوع الصفقة يتطلب من دعوة لتقديم العروض- 

والدعوة عامة للمنافسة تقنية خاصة وقدرات مالية كافية ،تتوفر لديهم كفاءاتأنتالعطاءاأصحاب
والعرض الذي اإلدارةمن طرف اختريت مسبقامؤسساتموعة معينة من موجهةا كانت إذحمصورة أو

يف احلسبان كال من السعر األخذمع أمهيةأكثرهمولكن األسعارقل أحيوي أنيقبل ليس بالضرورة 
الفوارق التقنية ومدة التنفيذ .و 

ومقاول معني ، اإلدارةتتم عن طريق اتفاق ودي ومباشر بني الصفقة : وهذه الصفقة بالتراضي- 
األعمالكانت إذان تكون املنافسة مستحيلة أيف حاالت خاصة ، كإالح ا وهذه العملية غري مسمو 

واحدة قادرة على اجنازها .مؤسسةاملطلوب تنفيذها ذات اختصاص عايل وتوجد 
2التجارية لتمويل الصفقات العمومية بطريقتني :األجنبيةوتتدخل البنوك 

237ص 1986القاھرة اإلسالمیةعات االتحاد الدولي للبنوك عویمر ، الترشید الشرعي للبنوك القائمة ، مطبوأبوجھاد عبد هللا حسین -  1

2002محاضرات في تقنیات البنوك ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، سنة -  2
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اليت تشارك يف املناقصات كفاالت سساتللمؤ التجارية األجنبيةتقدم البنوك : منح الكفاالت- 1
1متعددة حسب مراحل تنفيذ الصفقة وهي :

إاعندما تشارك يف املناقصة بصفة عمومية ، املؤسسة: كفالة المناقصة– تبقى ملتزمة ف
جل لتقدمي أآخربالعرض الذي قدمته ملدة تسعني يوما يف الغالب ، وذلك ابتداء من تاريخ 

ومل تقم مبتابعة عرضها تصبح ملزمة بتعويض املؤسسةعطاء املناقصة على أرسىفإذاالعرض ، 
الذيبتقدمي كفالة مناقصة تسلم عن طريق البنك املؤسسة، وتقوم األعباءيتوافق مع بنود سجل 

املشاركة يف املناقصة من املؤسسةتتعامل عن طريقه ، ومبجرد تقدمي هذه الكفالة املصرفية تعفى 
.ءاألعباة املقررة يف سجل الكفالة النقدي

األعباءاملكلفة بتنفيذ الصفقة بتقدمي الكفالة املقررة يف سجل اإلدارةتلزم : كفالة التنفيذ الكامل - 
بتعويض الدفع الفوري مبنح توقيعلتضمن التنفيذ اجليد للصفقة ، وتقوم البنوك

املعترب يف السيولة .
اإلدارةمن طرف األعمالتنفيذ الصفقات العمومية يتم استالم إطاريف :ضمانكفالة لحفظ ال- 

على مرحلتني :
قد مت اجنازها  املؤسسةعلى عطاؤهاأرسىالصفقة اليت أنوهو استالم يثبت :االستالم المؤقت

بالغ املتفق يسمح بدفع املاملؤقتعلى وثيقة االستالم  واإلمضاء،األعمالكليا مبا يتوافق وبنود سجل 
تظهر أنمن قيمة الصفقة ملدة سنة كضمان للعيوب اليت ميكن %5بالنسبة اإلدارةعليها ، وحتتفظ 

املنجزة .أشغالعلى 
من اجلودة العالية بالتأكدلإلدارةويكون بعد انقضاء مهلة الضمان ليسمح :االستالم النهائي

ة عدم وجود عيوب يف لويف حاعليه،واإلمضاءهائي االستالم النإلقراراملنجزة بعد حتضري لألعمال
اإلدارةاملنجزة تقوم األشغال

تستفيدأنعلى الصفقات الوصيةللمؤسسةتنفيذ الصفقات العمومية ميكن إطاريف كفالة الخصم :
ال تسلم هذا النوع من اإلدارةلكن ،يف القيد احلسايب للصفقةاإلدارةمن التسبيقات على احلساب من 

كانت مكفولة من طرف البنك .إذاإالالدفعات أوالتسبيقات 
التجارية لتمويل األجنبيةمن االعتمادات اليت تقدمها البنوك أنواعثالث وهناك:منح االعتمادات- 

الصفقات :

محاضرات في تقنیات البنوك ، مرجع سابق -  1
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 اليت يف املؤسسةألشغالااالعتماد يتناسب ومرحلة االنطالق يف هذا: األولياعتماد التمويل
حتصلت على الصفقة وال متتلك الوسائل الالزمة لتمويل مرحلة االنطالق تلتمس املساعدة من البنك 

.األويليف اعتماد التمويل واملتمثلة 
: صاحبة املؤسسةعندما تكون الصفقة يف املرحلة الثانية من االجناز حيث تكون اعتماد المرافقة

وتبقى املؤسسةحق التسديد هلذه إقرارال تستطيع اإلدارةن إفاألشغالجزءا من أجنزتاملناقصة قد 
أجنزتاليت األشغالمن درجة تقدمها ويف انتظار التحقق الرمسي من ونتأكد،األعمالمستمرة يف متابعة 

لة تقدير حاأساستلتمس من البنك الذي تتعامل معه على أناملتحصلة على املناقصة املؤسسةتستطيع 
بعد وهذا هو اعتماد املرافقة .اإلدارةكدهاتؤ للديون املتولدة اليت مل املعبأاالعتماد املنفذةاألعمال

االئتمان الطويل األجل :-2
االستثمارات أيالثابتة ، األصولمن سبع سنوات وهو موجه لتمويل أكثرفهو ائتمان ملدة 

تتجاوز سبع إهالكهاتكون فرتة أنأي، الثقيلة كاملباين ، املعامل ، التجهيزات الضخمة 
.األحيانسنة يف بعض 20إىليصل أنسنوات وهذا االئتمان ميكن 

متارس هذا النوع من االئتمان الذي كان يف املاضي حكرا األجنبيةالبنوك أصبحتوقد 
.األجل

، الرهن األوىلالضمانات املقدمة هلذا النوع من االئتمان فهي الرهن الرمسي بالدرجة أما
الفائدة فتحددها السلطات املعينة .أماالعقاري ، الرهن احليازي ، 

الدور التنموي للبنوك األجنبية من خالل االدخار و االستثمار : المطلب الثاني
1الفرع األول : من خالل االدخار 

احلديث عن تراكم رأس أصبح
ن رأس املال يساعد على رفع إنتاجية العمل البشري وتسيري االقتصادية ، باعتباره أساس التقدم االقتصادي أل

وسائل الوفرة االقتصادية .
ستقطاب االدخار الذي ينشأ من املصادر التالية :وتتكفل املؤسسات البنكية واملالية با

.الودائع البنكية ( ودائع األفراد واملنشأة ) - 
األموال املودعة يف صناديق االدخار والتوفري .- 
االكتتاب يف سندات اخلزينة العامة .- 

.29ص ،عبد احلميد مهري2سنطينة قشي مرمي ، طالبة دكتوراه ل.م .د ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري ، جامعة ق-  1
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 -
مني والضمان االجتماعي.أالية املتخصصة مثل شركات التاألموال اليت جتمعها املؤسسات امل- 

بة االقتصادية ، كما أن جزء كبري من هذه االدخارات يأخذ شكل االكتناز أو شراء األراضي والعقارات أو املضار 
بالعمالت األجنبية ، وتعود هذه الوضعية إىل ظروف هذه الدول املتخلفة اقتصاديا واجتماعيا ، والبعيدة عن 

ىل عدم وجود ضمانات من إىل ضعف األوعية الالزمة لتجميع هذه املدخرات ، و إاالستقرار وضمان املستقبل ، و 
خرين.جل احملافظة على القوة الشرائية لصغار املدأقبل الدولة من 
ن مقدار االدخارات الفردية ضعيف جدا يف الدولة املتخلفة ، وتعاين هذه الدول من صعوبة يف إو بصفة عامة ف

زيادة حجمه وللتغلب على ظاهرة تدين امليل لالدخار عند األفراد ينصح بعض االقتصاديني هذه الدول باختاذ 
التدابري واإلجراءات التالية :

لدى األفراد عن طريق بث الثقة واألمان يف نفوسهم ، واحملافظة على االستقرار املايل تنمية الوعي االدخاري-1
مني مستقبلهم باإلضافة إىل أمهية أوالنقدي وحتاشي التمويل بالتضخم والعمل على توعية األفراد بفائدة االدخار لت

د عليهم بالنفع.
إعادة توزيع الدخل الوطين بصورة تسمح بالضغط على الدخول اليت توجه لإلنفاق املظهري أو التبذيري .-2
حتسني وتطوير املؤسسات املالية العامة واخلاصة مثل املصارف وصناديق االدخار ، وتشديد الرقابة عليها -3

ا العمل على تعميم هذه املؤسسات على خمتلف أحناء الوطن لضمان سالمة وسيولة األموال املودعة هلا ، وكذ
،كي تتمكن من جتميع مدخرات األفراد مهما كانت ضالتها وتوجيهها لتمويل التنمية.

4-
جتعل االستهالك املؤجل للمبلغ املدخر أكثر نفعا لفرد من استهالكه اآلين اعتماد معدالت فائدة مقبولة-5

وجعل هذه املعدالت مرتفعة تبعا لطول فرتة اإليداع .
تشجيع إنشاء شركات مسامهة يكون بإمكان املدخر الصغري االكتتاب على أسهمها .-6
لسندات احلكومية .اعتماد سياسة ضريبية تشجع االدخار ، كإعفاء املكتتبني على ا-7
متكن تنمية االدخار الفردي عن طريق ربطه بتحقيق أهداف معينة كما هو احلال بالنسبة للتعاونيات السكنية -8

اليت تربط االدخار بتوفري املنازل .
جل أن هذه الدول ستجد نفسها مرغمة إىل اللجوء إىل أساليب أخرى من إويف حالة انعدام االدخار الطوعي ف

احلد األدىن املوارد املالية الالزمة لتمويل التنمية ومن أهم هذه األساليب االدخار اإلجباري .مني أت
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مني التمويل يف الدول املتخلفة ، حيث ألة تأ* االدخار اإلجباري 
أا املسؤولة عن التنمية االقتصادية  يث  يف ، وح لطوعي ضع ار ا دخ بالدرجة األوىل ، ويكاد جيمع االقتصاديون اال

قدرا على أاليوم على أن الدولة هي وحدها القادرة على ت ل لك  ية وذ نمو اخلطط الت يذ  نف لالزمة لت ال ا األمو مني 
، وسوء توزيع الثروة .املفرطمعاجلة االستهالك 

رباح وضرائب وإنفاقها العام ، ويؤخذ ويعترب االدخار العام هو حصيلة الفرق بني عائدات احلكومة املختلفة من أ
1هذا االدخار عدة أشكال منها :

: متثل الضريبة اقتطاعا إجباريا وختصيصا للموارد يكون مستقبال عن إدارة املكلفني به ، وتكون الضرائب-1
هذه الضرائب بشكل مباشر أو غري مباشر ومن أهم أنواعها :

دد يدفعه كل فرد بغض النظر ، عن مقدرته أو عدم مقدرته على : وهي عبارة عن مبلغ حمضريبة الرأس -أ
ذلك ، فمطرح هذه الضريبة هو اإلنسان ذاته ، واهلدف منها هو تعبئة جزء من الدخل املخصص لالستهالك 

اجلاري .
: وتكون تصاعدية ، ولكن يف احلدود اليت تؤدي إىل تنشيط مهم املستثمرين .ضريبة الدخل -ب
: ويدفعها مستهلكي السلع اليت تفرض عليها هذه الضرائب للحد من استهالكها غير مباشرة الضرائب ال-ج

وبصورة عامة يستهدف االدخار اإلجباري بواسطة فرض الضرائب التأثري على احلجم الكلي لالدخار وذلك 
بإعاقة ا

مني األموال الالزمة هلا عن طريق القروض ، الذي ميكن أن تكون أتلجأ الدولة كذلك إىل تالقروض : -2
اختيارية مثل شهادات االستثمار أو األسهم اليت تطرحها الدولة ، واليت تسمح لألفراد باالكتتاب فيها ، وتقوم

هي بالرتويج هلا وحث املواطنني عليها ، وميكن أن تكون إجبارية ، ترغم الدولة عليها بعض الشرائح االجتماعية 
مثل تأمينات التقاعد .

: وهو زيادة حجم السيولة النقدية عن طريق إصدار نقود جديدة ، مما يؤمن األموال اإلصدار النقدي -3
ق املوضوع جدال يف االقتصاد مثلما لقي هذا املوضوع.نه مل يلأالالزمة للتمويل ، واحلقيقة 

مني السيولة النقدية الالزمة لالستثمار يف املشاريع اإلنتاجية ، مما خيلق أففي حني يعتربه البعض مفيدا ومصدرا لت
أو على ثر سليب على التنميةأإنتاجا إضافيا يؤدي إىل امتصاص الزيادة النقدية ، وبالتايل لن يكون هلذا اإلصدار 

األسعار .

53، مرجع سابق ص قشي مرمي -  1
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أن اإلصدار النقدي هو السبب املباشر للتضخم االقتصادي ، بسبب ما حيدثه من اختالل يف اآلخريؤكد البعض 
التوازن بني الكتلة النقدية وحجم اإلنتاج.

هذه بعض اإلجراءات اليت تتخذ عادة يف البلدان النامية لتفادي أي قصور يف عملية االدخار الطوعي ، وإذا مل
يكفي االدخار الطوعي واإلجباري لتمويل التنمية االقتصادية واالجتماعية يف بلد ما ، يف حني إذ جيب العمل 

على استرياد مدخرات رعايا البلدان األخرى عن طريق االقرتاض اخلارجي أو االستثمار املباشر .
نه يلجأ إىل إلتمويل التنمية يف بلد ما ، فاسترياد رؤوس األموال األجنبية : عندما ال تكفي رؤوس األموال الوطنية

1استرياد رؤوس األموال األجنبية ، ويؤخذ هذا االسترياد عدة أشكال أمهها :

الهبات : -أ
لرؤوس األموال.

عام ( قروض حكومية ) أو خاص ( املؤسسات املالية األجنبية ) ، وبالنسبة : قد يكون مصدرها القروض -ب
للنوع األول من القروض األجنبية غالبا ما يكون مقيدا سياسيا أو جتاريا ، أو خمصصة ال تستخدم إال يف متويل 

اد ويف اآلجال أنشطة معينة ، أما النوع الثاين من القروض اخلارجية فيتطلب عدة شروط منها القدرة على السد
احملددة.

ويقصد بتوظيف هذه املدخرات إيداعها يف مؤسسات مالية مقابل احلصول على دخل مضمون ، حيث تقوم هذه 

األموال املوظفة .
جمراها الطبيعي يف البلدان النامية ، ألسباب يرجع بعضها إىل سلوك املدخرين إال أن هذه العملية ال تأخذ

املالية املستقبل لالدخار يف البلدان النامية .
الفرع الثاني : االستثمار 

الستثمار من العناصر األساسية يف عملية تكوين رأس املال الذي يولده االدخار ، حيث تؤخذ القرارات يعترب ا
االقتصادية من طرف القطاع اخلاص ، وتكون مبنية على الدوافع الفردية ، واالستثمار على عكس االستهالك 

ومستوى نشاط االقتصادي ،تلفة يف مستوى المتغريا حساسا ونشيط وغري مستقر ، ويؤدي إىل تقلبات خم
االستخدام ويقصد باالستثمار تلك األموال املخصصة لإلنتاج البضائع اليت تستخدم إلنتاج بضائع أخرى ، أي 

46، نفس املرجع ص قشي مرمي -  1



في الجزائرقتصادیة البنوك األجنبیة في تحقیق التنمیة االمكانةالثاني : فصل ال

88

أن االستثمار ميثل اإلنتاج الذي ال يستهلك مباشرة مثل : اآلالت واملعدات والتجهيزات ، وأيضا األموال 
1املخصصة لزيادة املخزون .

ثمار إىل نوعني أساسني :وينقسم االست
االستثمار احلقيقي ويشمل االستثمارات اليت من ش-1

أي زيادة الطاقة اإلنتاجية كشراء اآلالت .
ية من يد إىل االستثمار الظاهري ويتكون من االستثمارات اليت ينتج عنها سوى انتقال ملكية السلع الرأمسال-2

ف هذا النوع من االستثمار إىل صنفني :نأخرى ، دون أية زيادة يف الطاقة اإلنتاجية للمجتمع ، ويص
االستثمار املايل ، يتمثل يف شراء األوراق املالية كاألسهم والسندات .- 
عملة ، كشراء آالت االستثمار يف املوجودات املستعملة ، ويتمثل يف املشرتيات من السلع اإلنتاجية املست- 

ومعدات كانت موجودة من قبل .
عمال العام ، أما اجلهات املعنية باالستثمار فهي أساسا قطاع األعمال اخلاصة مث يأيت بعده يف األمهية ، قطاع األ

والعكس بالنسبة للدول ذات االجتاه االشرتاكي ، ويستثمر قطاع األعمال اخلاصة يف املباين أي الدولة كمستثمر ،

نه يستحق رحبا صافيا من وراء االستثمار املقبل عليه ، أولذلك يلجأ لالقرتاض من السوق املالية ، إذا تبني له 
ة حتدده العالقة بني الفعالية احلدية لرأس املال ومعدل الفائدة ن طلب هذا القطاع على السلع االستثماريإوبالتايل ف

، ويكون احلجم املاثل هلذا الطلب هو الذي يتعادل عنده معدل الفعالية احلدية لرأس املال مع معدل الفائدة على 
رأس املال.

يف الدول ذات االجتاه 
نه ال تقوم يف الدول ذات االجتاه الرأمسايل ، إال ببعض النشاطات االقتصادية اليت يرغب أاالشرتاكي ، يف حني 

تثمارات املعتمدة يف اخلطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ، وهي السلع االستثمارية ، حبجم االس
استثمارات يتم اختيارها ال حبسب رحبها كما هو احلال بالنسبة لالستثمارات اخلاصة ، بل طبقا ملعايري أخرى مثل 

معايري رحبها االجتماعي.
ن هذه االستثمارات إذا كانت فاشلة التنموية ، ألويبقى معيار الرحبية هو املعيار األساسي الختيار االستثمارات

من الناحية االقتصادية ، يصبح من الصعب على الدولة حتقيق بقية أهدافها االجتماعية و السياسية ، إال 

4دد عجة اجلياليل اإلصالحات املصرفية يف القانون اجلزائري يف إطار التسيري الصارم لشؤون النقد واملال ، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا عأ . -  1



في الجزائرقتصادیة البنوك األجنبیة في تحقیق التنمیة االمكانةالثاني : فصل ال

89

إىل االقرتاض أمثال إىل التمويل بالعجز أو تلجأن تلجأباستخدام وسائل تتناقض يف النهاية مع هذه األهداف ك
ي يتناقض مع هدف حتقيق االستقالل االقتصادي وحىت السياسي .اخلارجي الذ

ن كان االقتصاديون التنمويون إوعملية تكوين رأس املال تأخذ مظهرين أساسني مها االدخار و االستثمار ، و 
واحلقيقة أن عملييت االدخار واالستثمار ما مها إال،خيتلفون حول األمهية النسبية لكل منهما يف هذه العملية 

ويرى بعض االقتصاديني أن هناك بعض الصعوبات اليت تعرتض عملية ،مرحلتني متكاملتني لعملية واحدة 
االستثمار يف البلدان النامية ونذكر منها ما يلي :

عدم كفاية الطلب احمللي ، أي ضعف حجم السوق الوطنية ، ونذكر يف هذا الصدد " حلقة السوق املفرغة " -1
ري" اليت يفسر فيها ظاهرة التخلف  ، وتتشكل هذه احللقة على النحو التايل :" لشارل كيندليربج

يفسر ظاهرة التخلف من خالل " حلقة السوق المفرغة "01شكل رقم 

وما يهمنا يف هذه احللقة هو تأكيدها على غياب احلافز على االستثمارات بسبب ضيق أسواق التصريف 
ب ضعف الطلب الفعال ، ومشكلة ضيق سوق السلع االستهالكية ، إن وجدت فعال يف أو بصورة أدق بسب

الدول النامية ، فيمكن التغلب عليها بتوجيه اجلهاز اإلنتاجي الوطين حنو إنتاج السلع ذات االستهالك الشعيب 
الواسع و بتكاليف جتعلها يف متناول املستهلكني .

بعض الدول النامية مل تعد تعاين أنوتشغيل املشروعات االقتصادية علما نقص األطر الفنية الضرورية لتنفيذ-2
من هذه املشكلة بقدر ما تعاين من مشكلة سوء استخدام املتوفر لديها من العلميني والفنيني األمر الذي يغذي 

بدوره مشكلة هجرة األدمغة .
اصالت األمر الذي يعيق االستثمار يف ختلف القاعدة اهليكلية االقتصادية أي نقص وسائل النقل واملو -3

القاعدة اهليكلية وذلك عندما يتوقع حتقيق أرباح فاحشة من وراء استثماراته اإلنتاجية .
نه من تصدع يف القاعدة اهليكلية القانونية األمر الذي جيعل عدم االستقرار السياسي وما قد ينجم ع-4

مني ويفضلون االستثمار يف املنقوالت اليت أاملستثمرين يعرضون عن االستثمار يف اإلنشاءات الصناعية خوفا من الت
ميكن حجبها عن األنظار عند احلاجة .

ضيق السوق

تدني القدرة الشرائية

غياب التخصص في 
مجال االنتاج

انخفاض مداخيل السكن

تدني إنتاجية العمل
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لية اليت تتكون لدى بعض النشاطات االقتصادية صعوبة االنتقالية الداخلية لرأس املال ذلك أن الفوائض املا-5
أو يف بعض املناطق ال تنتقل لالستثمار يف نشاطات أخرى أو مناطق أخرى ، تكون فيها فرص االستثمار متوفرة 

و بريعية عالية ، وهي ظاهرة منتشرة يف بعض البلدان النامية وال ميكن تفسريها إال يف إطار اخلصائص العامة 
للتخلف .

في الجزائر سبيل لتوفير فرص العملاألجنبيةلبنوك ا*
من يتجزأتعترب سياسات التشغيل و السعي الدائم حنو توفري مناصب العمل ملختلف الفئات جزءا ال 

نه ال ميكن االهتمام باجلوانب املادية دون البشرية ، كما أإذسياسات التنمية االقتصادية و االجتماعية ، 
هو توفري القدر الكايف من سبل العيش و الرفاهية التامة للمجتمع وال يتحقق ذلك اهلدف من التنميةإن
كرب عدد من أحماولة استحداث إىلإال

تقاس بعدد فرص العمل اليت توفرها.أحياناأصبحتاملشروعات للمجتمع أمهيةأنالوظائف ، بل 
املسامهة يف حتقيق هذا اهلدف يف اجلزائر من خالل :األجنبيةلبنوك وميكن ل

املوجودة يف اجلزائر.وفروعهااألجنبية: يتمثل يف عدد العاملني يف البنوك طريق مباشر
 1: يتمثل يف فرص العمل اجلديدة كالتايل :مباشرطريق غير

يف اجلزائر .ألجنبيةافرص عمل جديدة يف مشروعات وشركات مملوكة وتابعة للبنوك - 
يف اجلزائر.األجنبيةفرص عمل جديدة يف مشروعات وشركات تساهم فيها البنوك - 
يف اجلزائر .األجنبيةفرص عمل جديدة يف مشروعات وشركات ممولة كليا وجزئيا من البنوك - 
يف اجلزائر .األجنبيةمن البنوك األفرادفرص عمل فردية ناجتة عن متويل - 
.األجنيباملال اخلاص و لرأساقتصاد السوق الدويل الذي ولد احلاجة الضرورية االنفتاح على - 
الرتكيز على جمهودات تكوين وتطوير وحتفيز املوظفني .- 
مواكبة ومسايرة خمتلف التطورات االقتصادية .- 
اخلارجي .أوتوسيع النشاط التجاري سواء احمللي - 
لطرق دف بأفضلاستقطاب املوارد وتشغيلها -  املسامهة يف التنمية االقتصادية .ا
أللزبائن ومن أفضلتطوير اهلياكل الضرورية من اجل تقدمي خدمات - 

اعدم على  مس مستقبل هلم يف بلدهم .إعدادو

2002البنوك ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، سنة محاضرات في تقنیات -  1
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في الجزائر األجنبيةالمطلب الثالث : مكانة البنوك 
دورها يف االقتصاد اجلزائري والتنمية االقتصادية بصفة عامة وجب ملعرفة أمهية البنوك األجنبية يف اجلزائر وتقييم

علينا القيام بدراسة ميدانية لبنكني موجودين يف البالد و القيام بتحليل مدى مسامهتها يف االقتصاد اجلزائري .
يتميزان به من تقنيات ملاوبنك اخلليج اجلزائري برز بنكني يف الساحة الوطنية مها بنك الربكة اجلزائري أأنوباعتبار 

ووظائفه نشأتهةالجزائر ودراس: تقديم بنك الخليج الفرع األول 
ير الجزائ: تقديم بنك الخليج أوال
الجزائروتطور بنك الخليجنشأة: -/1

برز جمموعات املال أ" واليت هي من kipcoالكويتية األعمالبع موعة بنك اخلليج اجلزائر هو بنك تا
اموعة الكويتية إيطلق عليها األوسطيف الشرق واألعمال Kuwaitلألعمالسم "  Project

compagne. "
ي شركة مشاريع الكويت هأو، ومشروع شركة الكويت القابضة 1975الكويتية عام األعمالجمموعة أنشأت

ومشال األوسطكرب الشركات القابضة املتنوعة يف منطقة الشرق أجمموعة كويتية خاصة واليت تعترب واحدة من 
بلد خصوصا يف العامل العريب ،ويعمل فيها 21شركة تعمل يف 50من أكثرإفريقيا
ناعات الرئيسية يف اخلدمات املالية اموعة خاصة بالصتالعامل ، اهتمأحناءشخص يف 7000من أكثر

مصاحل مباشرة وغري مباشرة يف قطاعات الصحة والسياحة أيضاكما متلك شركة مشاريع الكويت واإلعالم ،  
والصناعة وجملس العقار.

دج.6.500.000.000يقدر ب برأمسالمستثمر باجلزائر أجنيبوبنك اخلليج اجلزائر هو بنك 
وهو ميارس اليوم اقتصاديا 2004البنكية منذ مارس هنشاطاتمزاولة أبنك جتاري بدوبنك اخلليج اجلزائر هو 

وهو يلتزم بتقدمي خدمات خمتلفة يف جماالت التمويل البنكي تأسيسهومصرفيا ذا كفاءة عالية وجودة كبرية ، ومنذ 
لتلبية باإلضافةخلدمات ، من خالل تقدمي العديد من املنتجات واواألفرادوالضمانات وغريها ملختلف الشركات 

توقعات كل زبون ويقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية تقليدية وهي تلك املنتجات املتعارف عليها يف البنوك 
يقدم البنك منتجات تتوافق مع أخرىحداثة وعصرنة هذا من جهة ومن جهة أكثرولكن بطرق ،األخرى

اا الواسع باعتبار وهي ميزة للبنك جعلاإلسالميةمقتضيات الشريعة  من ب ية  ئر اجلزا نكية  لسوق الب دخل ا ي نه  ت م
1عامل الدين يف الدولة .

بنك الخلیج الجزائر المدیریة العامة ، الجزائر -  1
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بنك الخليج وأهداف: خصائص -/2
: يتمتع بنك اخلليج اجلزائر جبملة من اخلصائص نوجزها فيما يلي :البنك خصائص-أ

مجيع يج اجلزائر بإجراءاحلق لبنك اخللوضع املصرف التجاري يعطي كاملبنك تجاري للمؤسسات : - 
تقدمي مساعدات لشركات العمليات يفالعمليات املصرفية على الصعيدين الوطين والدويل وتتمثل هذه 

املباشرة .املتنوعة املباشرة وغرياإلقراض
لتقدمي املنتجات واخلدمات بطرق ومناهج خمتلفة لألفرادأبوابه: يفتح بنك اخلليج اجلزائر لألفرادبنك - 

التطلعات املرادة .حسب 
حداثة من حيث السرعة األكثراحللول واألفراديوفر البنك لعمالئه من الشركات بنك الخدمات :- 

والبنك رائد يف جماالت علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات ،يف السوق اجلزائرية تأسيسه، منذ واآلمان
" سويفت "كفاءة لعمالئه مثل أكثرها مجيع عملياته وجعلإمتامواالتصاالت ، واليت مكنته من 

SWIFT ، املعامالت املصرفية االلكرتونية بني الوكاالت ... اخل ."«
بع على شبكة واسعة يف التوسع املستمر لبنك اخلليج اجلزائر جعله يرت بنك ذو شبكة بنكية واسعة :- 

الرتاب اجلزائري رغم عدم قدمه يف الساحة املالية للجزائر .
1يلي :املسطرة لبنك اخلليج اجلزائر نذكر مااألهدافأهم: من البنكفهداأ-ب

: المصرفيةأعمالهمستوى جودة في كل أعلىيلتزم بنك الخليج الجزائر التزام راسخا ، لضمان - 
إىلحيث ومنذ منح االعتماد للبنك وهو يسعى 

هذه االستخدامات االلكرتونية احلديثة املستعملة يف البنك هي أهممستوى من اخلدمات وجبودة عالية ، ومن أعلى
:

.CIB CARD* البطاقات مابني البنوك 
.VISA CARD* بطاقة الفيزا كارد 

.GOLDEN CARD* بطاقة القولدن كارد 
.CLASSIC CARD* البطاقات الكالسيكية 

2015بنك الخلیج الجزائر ، وكالة الشلف -  1
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.VISA CARD PREPAIDيزا للدفع املسبق * بطاقة الف
أجنيباملسطرة لكل بنك سواء كان األهداف: ويعترب هذا اهلدف من تعظيم قيمة موجوداتهإلىالسعي - 
بنك اخلليج اجلزائر و اليت تعمل على حتقيقها منذ دخوهلا للسوق أولوياتوطين ، حيث يعترب تعظيم الربح من أو

.اجلزائريةالنقدية 
اليت هي على عاتق البنك وعلى االلتزاماتالعمل على الوفاء بكل أيلبية جميع احتياجات العمالء :ت- 

صورة .وبأحسنتوفري كل االحتياجات اليت يطلبها العميل رأسها
ويتجسد هذا اهلدف من خالل توفري مجيع اخلدمات وتلبية طلبات العمالء من منح القروض وتسليم الودائع ودفاتر 

كات .... اخل ، وهو ما يسعى البنك لتحقيقه .الشي
زيادة عدد وكالته إىليسعى بنك اخلليج اجلزائر البالد :أنحاءتوسيع الشبكة البنكية للبنك في مختلف -
نه لكسب مكانة يف السوق وجب عليه أالوطن وذلك لتوسيع خدماته وزيادة عدد املتعاملني ، خاصة و أرجاءيف 

يومنا إىل2003مكان لذلك نالحظ تطورا ملحوظا يف زيادة شبكات البنك يف اجلزائر منذ الظهور بقوة ويف كل
هذا .

قياسية .أوقاتالقيام بالعمليات البنكية واملعامالت املختلفة يف :األداءالسرعة في -
تكون ذات ميزة خاصة عن باقي أخرى: وذلك من خالل منتجات العمل على تطوير منتجات جديدة-

.األخرىاملنتجات املقدمة من قبل البنوك 
:: الهيكل التنظيمي لبنك الخليج الجزائر-/3

حيث يتكون بنك اخلليج اجلزائر من :
األعمالاألول: الذي يضم الرئيس وهو الرجل اإلدارةمجلس -1

.أعضاءالبنك يتكون من مخسة إدارةن جملس إومنه فعضاءأ، يليه نائب الرئيس ثالثة KIPCOالكويتية 
من املدير العام وهو صاحب السلطة تتكونحيث ،: وهي اجلهة املمثلة للمجموعة يف اجلزائر اللجنة التنفيذية -2

لف بالتنظيم املالية والعمليات والثاين مكباإلدارةمكلف األولبعده نائبان اثنان ، يأيتالعليا للبنك داخل البالد ، 
.أعضاءونظام املعلومات والعمليات احملاسبية ، وتتكون اللجنة من ثالث 



في الجزائرقتصادیة البنوك األجنبیة في تحقیق التنمیة االمكانةالثاني : فصل ال

94

هذه رأسعلى ويأيتأقساماليت تقوم بتسيري البنك حيث تتكون من عدة األجهزةتتمثل يف املصاحل و :اإلدارة-3
تنظيم ، نظام املعلومات ، العمليات مكلف بالقروض والثاين مكلف بالاألولمساعدان اثنان للمدير العام ، األقسام

حيث كل رئيس قسم مكلف باملهام املخول له حسب تسمية كل مصلحة وهي  األقسامواحملاسبة ، يليهما رؤساء 
كالتايل :

القروض .إدارة* مدير العمليات ، رئيس قسم التنمية ، رئيس قسم النقدية ، رئيس قسم 
.اآليلاإلعالممن أاملراجعة ، رئيس قسم النظام ، الشبكة و خلية ولؤ مس* رئيس قسم دعم املبيعات ، 

ل ، رئيس قسم الشؤون القانونية ، رئيس قسم احملاسبة ، رئيس قسم ي* املكلف باملهامات ، رئيس قسم التحص
.الداخليةالعامة ، رئيس قسم املراقبة اإلدارة، ومسؤول املوارد البشرية و لألفرادالقروض 
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AGB1: الهيكل التنظيمي لبنك الخليج الجزائر 02الشكل رقم 

: من إعداد الطالب باالعتماد على مقابلة مع مدير البنك وكالة الشلف                مصدرال

2015،وكالة الشلف رالجزائبنك الخلیج -  1

ة مجلس اإلدار

اللجنة 
التنفیذیة

اإلدارة 

مجلس اإلدارة 

المدیر العام

مساعد المدیر العام المكلف بالقروض مساعد المدير العام المكلف 
بالتنظيم ، نظام المعلومات ، 

العمليات و المحاسبة

نائب المدیر العام المكلف بالقروض ، 
الشبكة ، التسویق ، التعبئة نائب المدیر العام المكلف باإلدارة ، المالیة 

، العملیات

مدیر العملیات-
رئیس قسم النقدیة -
مسؤول خلیة المراجعة -
المكلف بالمھمات-
رئیس قسم التحصیل-
رئیس قسم الشؤون-
رئیس قسم المحاسبة -
واإلدارة العامة مسؤول الموارد البشریة-
رئیس قسم المراقبة الداخلیة -

رئیس قسم التنمیة -
ضرئیس قسم إدارة القرو-
رئیس قسم دعم المبیعات-
رئیس قسم النظام ، الشبكة وحمایة اإلعالم اآللي-
رئیس قسم القروض لألفراد-
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ووظائف بنك الخليج الجزائر أنشطة: ج
كرب من السوق يف مجيع القطاعات أالعام وبلوغ حصة األداءاجيابية إىلأدتلتجارية اليت والفعاليات ااإلجراءات

بنك اخلليج اجلزائر للجودة واالبتكار يف اخلدمات .انضمامورضا العمالء من خالل 
غنية يف جمال االبتكار وتطوير املنتجات واخلدمات اليت ال 2013:سنة تطوير المنتجات والخدمات -1

والعميل لديه ،يزال
اجلديد حصري واإلطالقبعد أاخلدمات املصرية أناكتشف واستفاد من العديد من املرافق املبسطة حىت 

1للمنتجات واخلدمات املعنية :

.IPCمشرتيات البطاقة دينار حل الدفع االلكرتوين لتسوية صايف- 
الرتاث املبوبة .–فيزا البالتينية للعمالء إصدار- 
كارد بالدوالر ( الدفع املسبق ، الكالسيكية والذهبية ) .ماسرت إصدار- 
كارد بطاقات .خدمة تغيري على فيزا وماسرت - 
.AGBالتعبئة على موقع إعادةبطاقة خدمة - 
مجيع بطاقات ( الوطنية والدولية ) .AGBمع اآليلالصراف أجهزةل من قبو عمليات االنسحاب امل- 
كان املستفيد هو بالضرورة عميل البنك .إذاإال) DAB( التحويل االلكرتوين بني اثنني DABوالية - 
حساب التوفري .إىل، فحص احلساب AGBمن موقع األموالحتويل - 
ورقتني .CIBبيع حساب التوفري مع غري املادية- 

ويبقى تطوير املنتجات الرتكيز االسرتاتيجي للمديرية العامة للبنك اخلليج اجلزائر يستمع دائما لعمالئها وتويل 
املبتكرة والقدرات البشرية من خالل موظفيها .األفكاراهتماما خاصا لتعزيز 

كرب من العمالء الذي أموعة تطوير محفظة العمالء -2
مقارنة مع السنة السابقة ، %50.77عميل والنمو يف احلصول على عمالء جدد ميثل 100.000يقارب 

من حيث حسابات الفئة اليت %59.8عدد من حسابات العمالء ويف الوقت نفسه زيادة كبرية من رأى
.إضافيةحسابات19000من أكثرنسبة منو يف عدد مع أعلىسجلت 

هو تطور هاتني الفئتني من حسابات %76.9كرب زيادة ، و أيف حني شهدت الدفاتر من الناحية النسبية 
.مرة ألوللعمل وتوطني العاملني العمالء من الشركات لاحلركة التجارية إىلحد كبري إىليرجع 

ة يطبيعأكثرالبالد كل عام اقتصادل مشاركة بنك اخلليج اجلزائر يف متويأصبحت: االئتمانية للشركات -3
خط جتاري جديد وهو بإدخالاملمولة للقطاعات متيزت األنشطةمن أنكما ،ومتنوعة من شروط االئتمان 
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اليت دبالفوائ) واملنتج كثريا يف الطلب من قبل عمالء البنك فيما يتعلق اختباراملعدات ( مرحلة تاجري
تمويل يف استجابة لطلب من نوع معني من العمالء الذين يريدون القيام ولقد حاز هذا النوع من التوفرها،

باالستثمارات احلقيقية وبضمانات .

املالية للبنك.لسالمة اهلياكل وتأكيدعلى مستوى اجيايب من النشاط إما
1ووظائفه أنشطته: تقديم بنك البركة الجزائري ودراسة الفرع الثاني

: تقديم بنك البركة الجزائري -/1
وتطور بنك البركة الجزائري نشأة-أ

أ نشأو اإلسالميةوفق الشريعة أمواهلاعرب العامل وتستثمر إسالميةتعترب جمموعة الربكة جتمعا لعدة بنوك وشركات 
.1979ا التجمع جبدة باململكة العربية السعودية سنة هذ

على تشكيل جلنة مشرتكة وأسفرت1986نوفمرب 20و18
بنك الربكة اجلزائري .إنشاءلدراسة 

من األوىلالث سنوات عرف بعض الصعوبات ووجد نفسه عاجزا خالل الثتأسيسهمن األوىلوخالل السنوات 
وضعيته تتحسن بدأتبعد ذلك %20يأخذكان أخرىوقلة خربته من جهة نشأتهجهة ومن جهة حداثة 

حيث ،األفضلالسندات ) تطورت وضعيته حنو إصداربائن ، الز إيداعاتاملال الصايف ، رأس(امعة األموال
عدة وإنشاءاجلزائري كمشارك فعال يف االقتصاد بالوسائل املالية اليت ميوهلا له السوقمتكن من فرض نفسه يف 

ذلك فالبنك إىلباإلضافةمني ، الرتويج العقاري ، النقل البحري .... اخل ، أقطاعات مهمة منها التمؤسسات يف
يف السوق معتربة يف القطاعات املهمة لالقتصاديدير اليوم حمفظة هامة ومتنوعة من الزبائن الذين هلم حصص

اجلزائري .
توسيع إىلأدىالفوائد ممنوع إىل، يكون اللجوء اإلسالميةسري البنوك مبدأويعمل بنك الربكة اجلزائري حسب 

لكن ،األموالرؤوس 
غري مبنية على نسبة فائدة أخرىوعلى معامالت جتارية واألرباحاملشاركة وقسمة اخلسائر أمبدتكون مبنية على 

حمددة .
يف بنك من خالل االتصال الذي مت بني اجلزائر ممثلة 1984إن فكرة إنشاء بنك الربكة اجلزائري تعود إىل سنة 

مت تقدمي قرض مايل من أنوقد كانت نتيجة هذا االتصال ،الفالحة و التنمية الريفية وشركة دلة القابضة الدولية 
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الر خصص لتدعيم التجارة مليون دو 30طرف جمموعة دلة الربكة القابضة للحكومة اجلزائرية ، بلغت قيمته 
اموعة .حيث كان هذا القرض مبثابة فرصة خللق جو من اخلارجية، ئر و  اجلزا بني  لة  اد املتب ثقة  ال
أكثر وذلك عند قيام جمموعة دلة الربكة تبلور ة إنشاء بنك مشاركة يف اجلزائر تبدأت فكر 1986ويف سنة 

وراسي باجلزائر العاصمة حيث كان حمور هذه الندوة هو مناقشة فكرة 
اجلزائر .إنشاء بنك إسالمي يف

ووصوال إىل القانون1986املصرفية ابتداء من سنة ةلقد كانت لسلسلة اإلصالحات اليت عرفتها املنظوم
14/04/1990واملوافق ل 1410رمضان 19املؤرخ يف 90-10

لربكة اجلزائري ، الذي وجد سبيله للتحقيق من خالل 
الذي وافق على التصريح له بالعمل يف السوق املصريف اجلزائري ليتم طلب اعتماد البنك لبنك اجلزائر،تقدمي

حتت اسم بنك الربكة اجلزائري ، أما بداية ممارسته لنشاطه 1991ماي 20مبوجبه إنشاء هذا البنك بتاريخ 
.1999ان يف شهر سبتمرب بشكل فعلي فك

بنك الربكة اجلزائري أول بنك إسالمي يفتح أبوابه يف اجلزائر ليتيح فرصة العمل املصريف اإلسالمي للمتعاملني 
الذين يسعون إىل التعامل على أساس مبادئ الشريعة اإلسالمية .

نشأ بتاريخ أسس يف اجلزائر بنك الربكة اجلزائري هو أول بنك إسالمي مشرتك بني  القطاع العام واخلاص يؤ 
كشركة مسامهة يف إطار قانون النقد والقرض .20/05/1991

من قانون 114حيث خيضع للمادة لتجاري وبنك األعمال و االستثمار،جيمع بنك الربكة اجلزائري بني البنك ا
ساسي بصفته الثانية .من قانونه األ8الفقرة 03بصفته األوىل وتنظم أعماله املادة 1990النقد والقرض لسنة 

آالف سهم ، قيمة كل سهم 500مليون دينار جزائري مقسمة إىل 500يبلغ الرأمسال االجتماعي للبنك 
دج ويشرتك فيه كل من :1000

باملائة .50- 
باملائة .50ة والتنمية الريفية ( بنك عمومي جزائري ) بنسبة بنك الفالح- 

اجلهة اجلنوبية 30و10يقع املقر الرئيس لبنك الربكة اجلزائري باجلزائر العاصمة ، حبي بوثلجية هويدف فيال رقم 
ة الشلف ، فرع منها وكال30حيث تعترب السنة امليالدية هي السنة املالية له ويدير البنك بن عكنون اجلزائر،

مستغامن ، عني مليلة .
1ودورهبنك البركة أهداف: ب

:البنك فيما يليأهدافأهمميكن تلخيص بنك البركة : أهداف-2
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بصفة عامة واملؤسسات بصفة خاصة وتوجيه املوارد حنو االستثمار .اإلسالميتشجيع االدخار - 
.واحلرفينيمع دعم صغار املستثمرين االستثمارية والتجارية املشروعة األعمالالقيام بكافة - 
واألساليبحدث الطرق أباستخدام سالميةاإلوتطوير النماذج املالية واملصرفية وفق مبادئ الشريعة إنشاء- 
ن مع املصارف واملؤسسات املالية اإلسالميةالتعاو أشكالتطوير - 

هلا االقتصادية و ثمار ، تقدمي التمويل الالزم للمشروعات املتفق على جدااالستآفاقاملعلومات وتطوير 
واالجتماعية .

.اإلسالميةالتعامل وفق مبادئ الشريعة بأمهيةواملسامهة يف التوعية اإلسالمياملال رأستطوير سوق - 
حتديد جماالت التعامل مع البنوك التقليدية وفق الصيغ الشرعية .- 

: يقوم بنك الربكة بالعمليات التالية: بنك البركة دور-3

تنفيذ برامج البنك املتعلقة باالئتمان قصري ومتوسط األجل وفق األسس املصرفية .- 
إقراض املؤسسات الصناعية العامة و اخلاصة .- 
خصم وحتصيل األوراق التجارية لعمالئه مع االلتزام بعمليات الدفع.- 
ملنشات مع إعادة استثمارها .قبول الودائع من طرف الزبائن وخمتلف ا- 
متابعة وتصفية كل املشاكل املالية .- 
يضمن للمتعاملني املعلومات الالزمة عن وضعية التجارة اخلارجية إضافة إىل عمليات الصرف .- 
املنقولة وبيعها وتأجريها واستئجارها مبا يف  ذلك استصالح األراضي اململوكة ريغالمتلك  األصول املنقولة و - 

أجرة وتنظيمها للزراعة والصناعة والسياحة واإلسكان .واملست
مني التعاوين .أمني الذايت والتأإنشاء صناديق الت- 
 -
كامل الرتاب الوطين.مني االحتياطات املالية يفأوضع كل اإلمكانيات املتوفرة لديها لت- 
املشاركة بصفة عملية وثابتة لتجنيد االدخار بقصد إيراد رؤوس األموال باحرتام كل الشروط والقوانني - 

املشروعة واملنفعة االقتصادية واالجتماعية .
العمل على توطيد اخلربات اليت تكون الركن الرئيسي لتنمية شبكة استغالل البنك.- 
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1املسطرة مت هيكلته كما يلي :األهدافجل حتقيق أ:ومن نك البركةالهيكل التنظيمي لب-جـ 

عن التسيري والنتائج التجارية األولول ؤ مباشرة حتت سلطة مدير الشبكة ، ويعترب املس: خاضع المدير -1
ة لنشاطات بالتنسيق واملتابعة ، املراقبأساساهليكلته وهو ممثل بنك الربكة اجلزائري على املستوى احمللي ، مكلف 

الفرع .
حول اآلراء: تتكفل بالنشاطات املتعلقة بدراسة وحتليل ملفات التمويل ، حيث تقدم مصلحة التمويالت -2

املديرية املركزية الختاذ القرار فيها كما تتكفل برتخيصات التمويل وتقوم مبتابعة إىلامللفات املعاجلة ، وترسلها 
ومنح عقود االلتزام وإعدادت املقبولة للتحصيل ، الضمانات احملددة يف الرتاخيص ومراقبة االلتزامات اخلاصة بامللفا

القانونية اخلاصة بالشؤونأيضامتابعة استعمال التمويالت ومتابعة جداول التسديد ، كما تتكفل إىلباإلضافة
بتسيري عملية التمويل .

لقة بالصندوق ، حيث تقوم بتسيري املتعاألعمال: تقوم جبميع مصلحة الصندوق ( المحفظة ) -3
حسابات الزبائن و املستخدمني ، القيام بالتسديد والتحويالت ، والوضع حتت التصرف كما تصدر الشيكات 

.االستثماروتسيري حسابات املصرفية ومتنح دفاتر التوفري
التصدير كتوطني : تقوم بعمليات التجارة اخلارجية وعمليات االسترياد و مصلحة التجارة الخارجية -4

عمليات التجارة اخلارجية ومعاجلة رسائل خطابات فتح االعتماد املستندي ، كذلك معاجلة التسليمات املستندية  
كما تقوم بتصريح امللفات لبنك اجلزائر .

: تقوم جبميع عمليات تدقيق ومراجعة حسابات القوائم املالية وذلك استنادا مصلحة التدقيق والمحاسبة - 5
وصحة ودقة معلومات القوائم املالية .إلثباتثائق الالزمة إىل الو 

: الهيكل التنظيمي لبنك البركة الجزائري 03الشكل رقم 

المصدر : من إعداد الطالب باالعتماد على مقابلة مع مدير البنك وكالة الشلف                
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أنشطة ووظائف بنك البركة الجزائري - د
نه يقدم ملختلف أ، كما اإلسالميةترب بنك الربكة اجلزائري بنكا شامال ميارس نشاطه وفق مبادئ الشريعة يع

ام املالية ، وميكنهم أوالصناعيني والتجار واملستوردين واملقاولني  اج احتي اشى و تم ية ت مصرف ات  توج يني من احلرف
ه امليدانية وخربته وشبكة املراسلني املتواجدة عرب البلدان االستفادة من استشاراته التوجيهية النابعة من جتربتأيضا

جمموعة ذات بعد دويل .إىلينتمي ألنهوذلك 
الربا وذلك من خالل أساسالتمويل واالستثمار على غري أعمال: يقوم البنك جبميع التمويل واالستثمار -1

اليت األموالالقابلة للتصفية كما يقوم بتوظيف اجلزئي ملختلف العمليات أووسائل تقدمي التمويل الالزم الكلي 
اايرغب  للبنك املتمثل يف :يف استثمارها املشرتك مع سائر املوارد املتاحة للبنك وذلك وفق الصيغ املدرجة أصح

ة لصاحل الزبون ( اجناز عقارات ومنقوالت) أ: عقد مقاولة يلتزم البنك بتمويل اجناز منشالتمويل باالستصناع -
ابل عائد يتضمن سعر التكلفة وهامش الربح.مق
اإلجيارأساسعقارية على أمالكأومؤسسةأو: عقد بقوم مبقتضاه البنك بشراء املعدات باإليجارالتمويل -

ضمن شروط يتفق عليها الطرفان .
ليه ، عند مقابل تسليم السلع يف تاريخ متفق عمؤسسةنوع من التمويل املسبق لنشاط : التمويل بالسلم -

جل تسويق السلع بسعر الشراء زائد هامش الربح .أالتسليم يوكل البنك املستفيد من 
خدمة ، فيقوم الزبون بتقومي هذه السلع أو: عقد يرغب الزبون مبقتضاه شراء سلعة و/التمويل بالمرابحة -

التكاليف وربح معقول يتفق عليه إىلإضافةالزبون بثمنها إىلالبنك الذي يشرتيها مث يقوم ببيعها إىلويتقدم 
.الطرفان كما يتفقان على شروط السداد

مبا ميكن املستحدثةأوالنشاط املصريف املعروفة أوجهيقوم البنك مبمارسة مجيع : الخدمات المصرفية -2
التزاماته كما يلي :إطار

قيم الشيكات املسحوبة  وتأديةاملختلفة اإليداعة وحسابات قبول الودائع النقدية وفتح احلسابات اجلاري-
التجارية .األوراقوحتصيل 

يف الداخل واخلارج وفتح االعتمادات املستندية وتبليغها .األموالحتويل - 
الشخصي وبطاقات االئتمان وغري ذلك من االعتمادالكفاالت املصرفية وخطابات الضمان وكتب إصدار- 

رفية .اخلدمات املص
األجنبيةالسعر املتبادل بدون فائدة ملختلف العمالت أساسيف البيع والشراء على األجنبيةالتعامل بالعمالت - 

حسب احلاجة .
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.باألجرالوكالة أساساملصرفية على لإلدارةذلك من املوجودات القابلة رياملمتلكات وغإدارة- 
الشرعية والقوانني الوضعية بالتعاون مع األحكاموتنفيذ الوصايا وفق الشركاتإلدارةالقيام بدور الوصي املختار - 

اجلهات املختصة .
.واالستشاراتالقيام بالدراسات خاصة حلساب املتعاملني مع البنك وتقدمي املعلومات - 
يلزم ن يقوم بكل ما أميكن للبنك يف جمال ممارسته ألعماله إضافة إىل ما سبق ، : أخرىإضافيةأعمال-3

من التصرفات لتحقيق أهدافه وخصوصا :
إبرام العقود واالتفاقيات مع األفراد والشركات واملؤسسات احمللية واألجنبية .- 
 -
مني التعاوين لصاحل البنكأمني الذايت والتأصناديق التإنشاء- 
واإلشرافتلقي الزكاة وقبول اهلبات والتربعات - 

.األهداف
.اإلسالميةتوطيد العالقات مع البنوك إىلوالدولية وخاصة تلك الرامية واإلقليميةالدخول يف االحتادات املهنية - 
خصائص بنك البركة :-ه

1من خالل النقاط التالية :إليهايتميز بنك الربكة اجلزائري بعدة مميزات وخصائص ، سنتطرق 

أحكاميف باب اإلسالمية: يعتمد بنك الربكة على املبادئ اليت نصت عليها الشريعة بنك المشاركة -1
بنظام املشاركة وهو بذلك يعتمد أمسوهطارإلمون ضمن الفقهاء و املفكرون و املسأطرهااملعامالت املالية ، واليت 

سواء ما تعلق منها بعالقته مع املودعني و املمولني اإلسالميةالشريعة أحكام
املصرفية و االستثمارية و التمويلية .بأنشطتهما تعلق منها أو
مال خمتلط بني شركة خاصة عربية وبنك عمومي جزائري برأسسمؤسبنك الربكة أن: مبا بنك مختلط -2

لرأمسالغلبها أفهو يشكل حالة استثنائية ونادرة يف عامل بنوك املشاركة الناشطة على الساحة الدولية واليت يعود 
مالية دولية .مؤسسةالذي يعترب اإلسالمياستثنينا بنك التنمية إذااخلاص 

والنظم لألطر:يعمل بنك الربكة اجلزائري يف بيئة خاضعة بالكامل ية تقليدية بنك ينشط في بيئة مصرف-3
يف ضوئها ، أنشءربوية خمالفة متاما ملبادئ البنك و القيم اليت أسسالرقابية اليت يعتمدها بنك اجلزائر واملبنية على 

كل أننظام املصريف اجلزائري باعتبار جيعل بنك الربكة اجلزائري يشكل استثناءا عن القاعدة العامة للاألمرهذا نإ
املالية العاملة يف اجلزائر تتبع النمط املصريف التقليدي القائم على الربا .املؤسساتو البنوك

2008محاضرات في البنوك ، كلیة العلوم االقتصادیة ، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف سنة -  1
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رالجزائفي أجنبيلبركة كبنك خاص تقيم بنك ا- و
معينة أهدافحتقيق إىلاملنظومة املصرفية تسعى إصالحإطارالربكة يف بنكإنشاءاجلزائر وهي ختوض جتربة إن

وهي :
املعمول اآللياتاالقتصادية واملنظومة املصرفية تندرج ضمن املؤسسةصياغة عالقات جديدة تربط بني إعادة- 

حديثة .ائتمانيةسياسة إطار
طاع اخلاص الوطين تأهيل- 

.األجنيب
الصغرية واالستثمارات الصغرية و املتوسطة .املؤسساتمتويلية جديدة لتساير حجم أساليبرورة التفكري يف ض- 
اال -  تح  الستقطاب مجهور املدخريناإلسالمية مصرفية تعمل وفق مبادئ الشريعة مؤسساتأمامف

الفائدة من منطلق قناعة دينية .بأسلوبو املستثمرين الرافضني للتعامل 
حماربة ظاهرة االكتناز وترسيخ ثقافة مالية يلعب فيها البنك دور الوسيط احملوري .- 

من عدم اإلسالميةيف اجلزائر والذي يراعي يف تعامالته املبادئ اإلسالميةيعترب بنك الربكة اجلزائري منوذجا للبنوك 
يلها .املشاريع اليت يقوم بتمو نوعيةوأعطاءوأخذأالتعامل بالربا 
نه شركة مسامهة هلا احلق يف تنفيذ مجيع أعلى اجلزائرياملتعلق بالنقد والقرض بنك الربكة 10-90ويعترب القانون 

السمحة ، ليتيح بذلك فرصة العمل املصريف للمتعاملني الذي اإلسالميةالشريعة ألحكاماملصرفية وفقا األعمال
.اإلسالميةمبادئ الشريعة أساسعلى التعاملإىليسعون 

مليار دج والذي 2.5يعادل ماأيأضعافاألربعةمبقدار 2006سنة رأمسالهوقد قام بنك الربكة برفع قيمة 
نسبة مشاركة بنك الفالحة والتنمية  أصبحتاملال على املسامهني حيث رأسنتج عنه تغيري يف توزيع حصص 

.كبرية
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خالصة الفصل
لة تشغل كل دول العامل املتقدمة منها أن خالل عرضنا ملا سبق ، يتضح لنا أن التنمية االقتصادية مسم

و املتخلفة مع األخذ يف االعتبار بأنه ال ميكن اليوم تطبيق تلك النظريات على الدول النامية ، إمنا 
.يتطلب األمر استيعاب تلك النظريات و تطويعها مبا خيدم صاحل هذه الدول 

فتعددت املفاهيم حول التنمية االقتصادية حيث أصبحت حمل اهتمام العديد من الباحثني و املفكرين ،  
نه ال يوجد تعريف قاطع وحمدد حول مفهوم التنمية ، وحىت ميكن حتقيق أهداف برنامج التنمية أكما 

نمية متوازنة يف اجلانب يتطلب اختيار اإلسرتاتيجية املالئمة لعمليات التنمية ، ويتطلب أيضا إحداث ت
االقتصادي و االجتماعي وليس الرتكيز على جانب واحد على حساب اآلخر.

جل النهوض باالقتصاد إىل أحد أهم الوسائل الضرورية للدول النامية من أحيث أصبحت التنمية 
.األفضل



ـمـقـدمــــة







ـخاتـمــة
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المـــراجع
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الجداول و األشكال 



ب:ــــــكتال

2000دار وائل للنشر، ،، اإلسكندرية 2طأمني عبد اهللا، العمليات املصرفية
2009، دار بلقيس للنشر ، اجلزائر 1القانون البنكي اجلزائري ، طالوجيز يفمحد بلوددنني ، أ
 2000الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ، ديوان املطبوعات اجلزائرية ، اجلزائر
 ر ، تطور النظام املايل والنمو االقتصادي ( دراسة قياسية لعينة من الدول خالل الفرتة أشواق بن قدو

2013األردن ، الطبعة األوىل ، –) دار الراية للنشر والتوزيع ، عمان 2005- 1965
، 2002إبراهيم الدعمة ، التنمية البشرية والنمو االقتصادي ، دار الفكر للطباعة و النشر ، األردن
1992الداوي ، التنمية االقتصادية ، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية ، حلب تيسري
1996
 ائل دار و 1خالد أمني عبد اهللا ، إمساعيل إبراهيم الطراد ، إدارة العمليات املصرفية احمللية و الدولية ط

2006األردن 
 2010، 2خالد مصطفى قاسم ، إدارة البيئة و التنمية املستدامة ، الدار اجلامعية ، مصر ، ط
 جهاد عبد اهللا حسني أبو عومير ، الرتشيد الشرعي للبنوك القائمة ، مطبوعات االحتاد الدويل للبنوك

1986اإلسالمية القاهرة 
دة جتديد السيولة يف البنوك اإلسالمية ، مكتبة ايرتاك للطباعة رايس حدة ، دور البنك املركزي يف إعا

2009والنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة األوىل ،
 2002، دار الفكر عمان ، األردن ، 1رضا صاحب أبو محد ، إدارة املصارف ، الطبعة
  امللتقى الدويل الثالث حول األزمة املالية املعاصرة : األسباب و الدروس املستفادة .،زايري بلقا سم

.جامعة الشلف2007نوفمرب 26- 25إدارة املخاطر يف املؤسسات أفاق وحتديات .
 2003دار وائل عمان األردن 2زياد رمضان ، حمفوظ جودة ، االجتاهات املعاصرة يف إدارة البنوك ، ط
  1982زكي الشافعي مقدمة يف النقود   والبنوك دار النهضة العربية
امر مظهر قنطقنجي ." ضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية العاملية " . دار النهضة س

2008سورية 
 سيد حممود سيد حممد ، حماضرات يف التنمية االقتصادية ، مذكرة ألقسام الروافع اقتصاد ، كلية العلوم

1995القانونية و االقتصادية ، جامعة نواكشوط 



1996ين ، حماضرات يف اقتصاد البنوك ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر شاكر القز وي
 2000( اجلزائر : دار الفكر للطباعة و النشر، ضياء جميد املوسدي ، االقتصاد النقدي(
 اإلسكندريةعبد الغفار حنفي ، أساسيات التمويل واإلدارة املالية الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع

2001
 عبد الوهاب يوسف امحد التمويل وإدارة املؤسسات املالية دار احلامد للنشر والتوزيع ، عمان األردن

2008الطبعة األوىل 
1999، دار جمدالوي ، عمان 2عقيل جاسم عبد اهللا ، النقود و املصارف ، ط
السكندرية ،عبد العزيز النجار أساليب اإلدارة املالية ، املكتب العريب احلديث مجع ، ا
 ، 2007عبد املطلب عبد احلميد ، اقتصاديات النقود و البنوك ، الدار اجلامعية ، االسكندرية
2010دار الفكر ناشرون وموزعون األردن 1السيد متويل عبد القادر ، اقتصاديات النقود والبنوك ط
2012وىل حممد فتحي البديوي إدارة البنوك املكتبة األكادميية القاهرة الطبعة األ
 اإلسكندريةعبد الغفار حنفي ، أساسيات التمويل واإلدارة املالية الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع

2001
 النظرية –عصام عمر مندور،التنمية االقتصادية واالجتماعية والتغيري اهليكلي يف الدول العربية ، املنهج

2011القياس دار التعليم اجلامعي للطباعة   و النشر و التوزيع ، مصر ، –

، 2000عبد القادر عطية ، اجتاهات حديثة يف التنمية ، الدار اجلامعية ، مصر

 مصطفى ، عبد الرمحان سانية ، دراسات يف التنمية االقتصادية ، مكتبة احلسني العصرية عبد اللطيف
2014للطباعة و النشر و التوزيع ، األردن 

 1977فؤاد مرسي ، املفهوم املادي للتنمية االقتصادية ، مطبعة األديب بغداد
 2006دار وائل 3مؤيد عبد الرمحان الدوري ، إدارة البنوك ، ط –فالح حسن احلسيين
 ، 1984كمال بكري ، التنمية االقتصادية ، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية
 2012حممد فتحي البديوي إدارة البنوك املكتبة األكادميية القاهرة الطبعة األوىل
  1982حممد  زكي الشافعي مقدمة يف النقود   والبنوك دار النهضة العربية
 صبحي تادريس قريضة ، مذكرات يف التنمية و التخطيط ، الدار اجلامعية حممد عبد العزيز عجيمية ،

1986للنشر والتوزيع ، اإلسكندرية 



 جانفي 1حممد عدنان وديع ، مفهوم التنمية ، سلسلة جسور التنمية ، املعهد العريب للتخطيط ، العدد ،
2002

12003، جامعة وهران اجلزائر طهشام فاروق أمهية اإلصالحات واملالية يف حتسني أداء اقتصاد
التشريع :

القانون املدين اجلزائري- 

القانون التجاري اجلزائري- 

، يتعلق بالنقد 2003أوت سنة 26املوافق لـ 1424مجادي الثانية عام 27مؤرخ يف 11- 03أمر رقم - 
والقرض 

1990-04- 14الصادر يف 10-90قانون النقد والقرض -

أوت سنة 27هـ ، املوافق ل 1424مجادى الثانية 28، 25الرمسية للجمهورية اجلزائرية / العدد اجلريدة - 
2003

: الرسائل 

2قشي مرمي ، طالبة دكتوراه ل.م .د ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري ، جامعة قسنطينة - 
.عبد احلميد مهري 

المذكرات :

يف ليسانسمذكرة لنيل شهادة –خماطرة التمويالت البنكية وطرق الوقاية منها ساعد : م حسابني ، - 
.2006العلوم االقتصادية 

صفاء محادي ، تقييم جتربة البنوك اخلاصة يف اجلزائر ،مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت أكادميي ، ميدان - ـ
2014/2015تصادية ، ختصص البنوك ، العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري ، شعبة العلوم االق

بوسنة كرمية ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري ختصص مالية دولية ، البنوك األجنبية كمصدر لتمويل - 
.2010/2011دراسة حالة البنوك الفرنسية –املؤسسات الصغرية و املتوسطة باجلزائر 



:المحاضرات

2002ة حسيبة بن بوعلي ، سنة حماضرات يف تقنيات البنوك ، جامع- 

2008حماضرات يف البنوك ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف سنة - 

2008حماضرات يف البنوك ، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف سنة - 

سيبة بن بوعلي سنة حماضرات يف التنمية االقتصادية و التنمية املستدامة ، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة ح- 
2011

2011حماضرات يف البنوك ، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف سنة - 

2013حماضرات يف التنمية االقتصادية ، كلية العلوم االقتصادية ،جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف سنة - 

المجالت :

لقانون اجلزائري يف إطار التسيري الصارم لشؤون النقد واملال ، جملة عجة اجلياليل اإلصالحات املصرفية يف اأ . - 
4اقتصاديات مشال إفريقيا عدد 
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مقدمة :

أمام و املعلومات وزوال احلواجز عجلت بانتشارها ثورة االتصاالت ، يشهد العامل حتوالت كربى غري مسبوقة 
العاملة .األيديو البضائع و اخلدمات و األموالانتقال رؤوس

العاملية و الشركات األموالة احتدت وظهرت بذلك مناطق جذب لرؤوساملنافسأنونظرا هلذه التحوالت جند 
العابرة للقارات .

و الدخول يف عامل االستثمارات وخلق بيئة استثمار صحيحة حىت يتم ضمان تنمية اإلقليميةمث ظهرت التكتالت 
مستدامة .

إاقضية التنمية تعترب مسالة مطروحة منذ مدة طويلة أنوبالرغم من  شغلت الفكر االقتصادي منذ القدمي مث ف
و الدولية.اإلقليميةاحمللية و ية الثانية اهتمامات خمتلف املؤسساتاحلرب العاملنالت بعد

االقتصادي اإلصالحبرامج االستقرار و إطارالنهج املعزز للسوق يف إسرتاتيجيةبعض الدول تتبىن بدأتحيث 
تقليص دور القطاع العام وتشجيع القطاع اخلاص.إىلجدولة الديون ، بينما اجتهت بعض الدول وإعادة

مالية إمكانياتمتتلكهذا الوضع خيتلف بالنسبة هلا حيث وتعترب اجلزائر من بني هذه البلدان النامية ، لكن 
جل االستخدام الكفء للموارد وتقضي على هذه أواضح وفعال من أسلوبإىلضخمة ، فهي حتتاج 

التشوهات.

زائر االنشغال الرئيسي ملختلف احلكومات املتعاقبة خاصة منذ بداية التسعينات ، قتصادية يف اجلفتعترب التنمية اال
ان اليار حيث نتج سلبية كبرية على االقتصاد اجلزائري ، سرعان ماآثارالثمانينات أسعارك

العمومية السلطاتعنها هزات عنيفة  زعزعت البنيان االجتماعي و االستقرار السياسي يف البالد ، لذلك راهنت 
وخللق مصداقية للهيئات الرمسية يف األمنيةلتجاوز االضطرابات االجتماعية و أوىلعلى التنمية االقتصادية كقاطرة 

ايار مؤشراتظل  نذر ب نت ت واستمر الرهان على التنمية االقتصادية بالنسبة للسلطات الدولة ، مؤسساتكا
.2018- 2010وحىت للفرتة احلالية 2010-2000العمومية للعشرية 

وتطوير التعليم وتعميم الرعاية األفرادحتسني مستوى معيشة إىلإعدادومن اجل ذلك مت 
كربى لبناء منشات قاعدية جديدة وتطوير البنية التحتية املوجودة الصحية الالئقة ، واالنطالق يف مشاريع تنموية  

ودعم القطاع الفالحي من اجل خلق توازن جهوي على مستوى النشاطات االقتصادية باألرياف، واالهتمام 
وضياع األمنيةاملدن بسبب االضطرابات إىلبشكل مجاعي نزحواالذين األريافيسمح بعودة واستقرار سكان 

من الوحدات السكين ة للتقليص من اآلالفالشروع يف بناء مئات إىلإضافةيف عشرية التسعينات ، امملمتلك
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أطلقتهامن املشاريع اليت برامج خاصة خلفض احلجم املرتفع للبطالة ، وغريها وإعدادالسكن ، أزمةحدة 
غرب الذي دخل حيز اخلدمة ، ومشاريع السدود –السلطات العمومية منها مشروع الطريق السيار شرق 

الضخمة وحمطات حتلية مياه البحر ، ومشاريع السكك احلديدية ... اخل.

من فشل االقتصاد تأكدتإنبدأتفمنذ مطلع الثمانينات 
السوق احلر آلياتاقتصاد حتكمه إىلمن اقتصاد املخطط املخطط ، مما استوجب عليها االنتقال وخبطى متسارعة 

التعديل اهليكلي يف مطلع التسعينات.إجراءاتاملنفتحة على العامل اخلارجي و الذي تكرس مع 

أكثرحيث لوحظ تغري يف سياسة النظام اجتاه القطاع اخلاص باجتاه 
منها لفرتة طويلة.أقصيية بعدما التنمو اإلسرتاتيجية

و االقتصاد و العالقات ذات العنصر األعمالحيث شكلت االستثمارات الشغل الشاغل للحكومات ورجال 
وغريها من املنظمات و االتفاقيات الدولية .األجنيب

، ويف ظل اجلزائر بعد االستقالل طبقت النظام االقتصادي االشرتاكي ملا يقارب من ثالث عقود أنحيث 
التحوالت السياسية و االقتصادية و التكنولوجية العاملية توجهت حنو اقتصاد السوق .

نقطة التحول االقتصادي و املصريف يف اجلزائر .1990سنة 10- 90قانون النقد و القرض إصدارحيث يعترب 

مت اعتماد ومنح الرتخيص إذي ، عرفت اجلزائر انفتاحا تدرجييا حنو االقتصاد العامل10- 90القانون إصدارمنذ ف
مناخ وجمال تنافسي بني هذه البنوك و إجيادإىلأدىللعمل يف اجلزائر مما األجنبيةللعديد من البنوك العربية و 

على املعامالت البنكية و املالية طيلة الفرتة السابقة ، هذه البنوك الوطنية اليت تتمتع بكرب املهيمنةالبنوك الوطنية 
و عدد فروعها.أصوهلاحجم 

حيث أولت السلطات أمهية كبرية للقطاع البنكي الذي يشكل عصب بل شريان كل اقتصاد ، وحاولت من 
خالل هذا القانون و األوامر املعدلة و املتممة له إعادة هيكلة وتنظيم اجلهاز البنكي ومنح البنك املركزي دوره  

م ومراقبة االئتمان.كبنك للبنوك يف تطبيق السياسة النقدية وتنظي

يف منو اقتصاديات الدول.وتأثرياحساسية أكثرهاالقطاعات االقتصادية و أهمفيعترب القطاع البنكي من 

دراسات عميقة و احرتام قواعد معينة من أجل استغالل املوارد املالية تتطلبعملية التنمية االقتصاديةنألذا جند 
املوارد و نوعيتها حيدد هامش اختاذ التمويل مسألة أساسية كون أن وفرة أو ندرةاملتاحة بعقالنية، و تعترب مشكلة 

 -



3

الية ذات األمهية البالغة يف من املؤسسات املو تعد البنوك األجنبية-يف ظل غياب سوق حقيقي لرأس املال
متويل التنمية االقتصادية يف اجلزائر

تطوير وتفعيل يف اجلزائر يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر و األجنبيةالبنوك الدور الذي تلعبه ألمهيةونظرا 
يف األجنبيةتسليط الضوء على هذا املوضوع من خالل الكشف عن دور البنوك ارتأيناالقطاع البنكي يف اجلزائر 

هلذه البنوك لالستثمار يف اجلزائر وزاد من أكثردفعا أعطى، مما اجلزائر يف متويل عملية التنمية االقتصادية يف اجلزائر
اال البنكيتنافسية النظام  تح  و األجنبيةمقدمة من قبل هذه البنوك احلصول على قروضإمكانيةإىل، مما ف

متويل خمتلف املشاريع للمسامهة يف التنمية االقتصادية .إمكانيةالرفع من 

املطروحة و اليت سنحاول معاجلتها من خالل هذا البحث هي :اإلشكاليةولكن 

في كيف تساهمفي الجزائر في الدفع بعجلة التنمية االقتصادية ؟ و األجنبيةما مدى مساهمة البنوك 
التنمية االقتصادية في الجزائر؟تحقيق

اجلزئية وهي :اإلشكالياتتتفرع عنها جمموعة من األساسيةاإلشكاليةهذه 

ما املقصود بالتنمية االقتصادية وماهي اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية وأهدافها ؟- 

اا؟ما-  ية ومعوق تصاد االق ية  نم مل الت ا هي عو

اال هل اقتصاد -  تح  من خالل ف ية  تصاد االق ية  نم عجلة الت ب فع  لد ري ل ئ اجلزا تصاد  االق ام  أم ات  ار يح خي لسوق يت ا
للبنوك األجنبية ؟

على الساحة البنكية ؟11- 03رقم واألمر10-90هي انعكاسات قانون النقد والقرض ما- 

اجلزائر؟يف حتقيق التنمية االقتصادية يفاملسامهةاألجنبيةالبنوك بإمكانهل - 

القدرة على حتقيق التوازن بني نشاط االدخار و االستثمار؟األجنبيةهل للبنوك - 

يف حتقيق الرحبية على حساب متويل التنمية األساساملتمثلة يف أهدافهاحتقيق إىلاألجنبيةهل تسعى البنوك - 
االقتصادية يف اجلزائر؟

العمل و احلد من البطالة ؟يف توفري مناصب األجنبية هو دور البنوك ما- 
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الدراسة : أهمية

الدراسة من خالل :أمهيةتتجلى 

التنمية االقتصادية تعمل على حتقيق أنإذبالغة يف تطوير االقتصاد الوطين ، أمهيةيكتسي هذا املوضوع - 
االستقرار و النمو يف البالد .

إظهار- 
لالستثمار يف اجلزائر.األجنبيةللمنافسة البنكية ودخول البنوك 

كبريا علىتأثرياأثرتمسار التنمية االقتصادية يف اجلزائر اكتنفته العديد من املفارقات و التناقضات واليت إن- 
قلة مصادر التمويل يف ظل وجود أمههاتعاين عملية التنمية من عدة مشاكل وقيود إذجناح العملية التنموية برمتها 

سوق مالية غري فعالة .

القطاع املصريف يف االقتصاد من خالل ارتباطه بكافة النشاطات االقتصادية عن طريق توفري أمهيةومن هنا تربز 
التمويل الالزم هلا.

املباشرة يف القطاع املصريف اجلزائري وارتفاع األجنبيةزيادة حجم االستثمارات األخريةظ يف السنوات ويالح
معرفة حقيقة هذه إىليؤدييف السوق وتسارع البنوك لالستثمار يف اجلزائر وهذا ما األجنبيةحصص البنوك 

ئري.

الدراسة : أهداف

:إىلدف الدراسة اإلطارويف هذا 

العاملة يف اجلزائر يف متويل التنمية االقتصادية .األجنبيةتقييم دور البنوك - 

يف اجلزائر.األجنبيةمعرفة سياسات متويل القطاعات االقتصادية املختلفة لدى البنوك - 

يف جذب املدخرات وتوظيفها داخل االقتصاد اجلزائري.األجنبيةحتليل دور البنوك - 

فرضيات الدراسة :

نضع الفرضيات التالية :أهدافهااملطروحة وحتقيق اإلشكاليةبغرض معاجلة 
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أنواعهاوجه بتجميع املدخرات مبختلف أكملبتمويل التنمية االقتصادية يف اجلزائر على األجنبيةتقوم البنوك - 
االستثمارات .وكذا متويل خمتلف

هو حتقيق اكرب ربح مع اقل خماطرة دون االهتمام مبتطلبات متويل التنمية االقتصادية.األجنبيةهدف البنوك إن- 

أهدافأهممن البطالة الذي يعترب من دور كبري يف توفري مناصب عمل مما يساهم يف احلد األجنبيةللبنوك - 
التنمية االقتصادية يف اجلزائر.

الدراسة: منهجية

من اجل حتقيق اهلدف من هذا البحث فقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي عند عرض خمتلف التعاريف

و املفاهيم املتعلقة باملوضوع.

خطة الدراسة :

.للبنوك األجنبية املفامهياإلطارنعاجل فيه األول، ففي الفصل نيلفصإىلقسم البحث 

التنمية االقتصادية يف اجلزائر.حتقيقيف اجلزائر يفاألجنبيةلبنوك لدور ايف الفصل الثاين نتعرض أما

وذلك من خالل دراسة عينة ألهم بنكني أجنبيني مها بنك اخلليج ، التنمية االقتصاديةمتويل حتقيق ومكانة البنوك األجنبية يفإبرازمع 
اجلزائري وبنك الربكة اجلزائري
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: 2006–2003دراسة تطور الودائع بالجزائر خالل الفترة الممتدة من - 1
بالنسبة للبنوك وصندوق 2006-2003: تطور الودائع بالجزائر خالل 1الجدول 

التوفير و االحتياط
( المبالغ بالدينار الجزائري )  

2006 2005 2004 2003
1750.432 1224.403 1127.916 718.905 تحت الطلب :الودائع 
1597.514 1108.332 1019.891 648.775 البنوك العمومية -
152.918 116.071 108.025 70.130 البنوك الخاصة-

17670.105 1736.164 1577.456 1724.043 الودائع ألجل

1670.127 1654.270 1509.556 1656.568 البنوك العمومية-

211.290 210.753 201.843 152.702 منها بالعملة الصعبة 

95.987 81.893 67.900 67.475 البنوك الخاصة

1597.514 1108.332 17.048 18.095 منها بالعملة الصعبة

3516.537 2960.567 2705.372 2442.948 مجموع الموارد المودعة 
92.9% 93.3% 93.5% 94.4% حصة البنوك العمومية 
7.1% 6.7% 6.5% 5.6% حصة البنوك الخاصة 

.2006المصدر : بنك الجزائر 
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رقم  : توزيع الودائع حسب مصدرها حسب القطاعات بالنسبة للبنوك وصندوق التوفير و 02الجدول 
2006- 2003االحتياط للفترة 

( المبالغ بالمليار دينار جزائري ) 
2006 2005 2004 2003

1750.432 1224.403 1127.916 718.905 ودائع تحت الطلب :
1163.928 773.903 697.423 987.331 القطاع العمومي-
442.418 321.294 273.903 232.346 القطاع الخاص-

144.086 129.206 156.590 99.228 قطاعات أخرى 

1766.105 1736.164 1577.456 1724.043 ودائع ألجل-

364.453 365.818 254.102 513.972 القطاع العمومي

1271.360 1232.815 1189.187 1102.217 القطاع الخاص

130.292 137.531 134.167 107.854 قطاعات أخرى 

3516.537 2960.567 2705.372 2442.948 المجموع 
49.8% 41.4% 41.7% 29.4% نسبة الودائع تحت 

الطلب 
50.5% 58.6% 58.3% 70.6% نسبة الودائع ألجل 

2006المصدر : بنك الجزائر 
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)2009- 2007: تطور الودائع البنكية بالجزائر خالل الفترة ( 03الجدول رقم 
المبالغ : بالمليار دينار جزائري

2009فيفيري  2009جانفي  2008ديسمبر  2007ديسمبر 
2705.101 2851.220 2946.919 2560.801 الطلب :ودائع تحت 
2034.126 1982.084 1991.040 1761.035 ودائع لألجل -
243.072 255.983 223.929 195.520 ودائع مسبقة على -

االستيراد
4739.227 4933.04 4937.959 4321.836 المجموع 

57.08% 59% 59.68% % 59.25 نسبة الودائع تحت الطلب -

42.92% 41% 40.32% 40.75% نسبة الودائع لألجل 

2009جوان  2009ماي  2009ابريل  2009مارس 

2608.599 2676.392 2782.46 2735.037 ودائع تحت الطلب 

2094.139 2061.069 2040.009 2035.753 ودائع لألجل 

241.168 238.254 257.390 243.795 ودائع مسبقة على االستيراد 

4702.798 4737.461 4822.469 4770.79 المجموع 
%55.47 %56.49 %57.70 %57.33 نسبة الودائع تحت الطلب 
%44.53 %43.51 %42.30 %42.67 نسبة الودائع ألجل 

2009المصدر : بنك الجزائر 



د

( السداسي األول )2009: هيكل الودائع الوطنية لسنة 04الجدول رقم 
2009

مارس فيفري جانفي
3225.558 3203.928 3323.998 الودائع تحت الطلب :
2735.036 2705.101 2851.220 ودائع البنوك التجارية -

10.485 5.579 10.399 ودائع البنك المركزي-

208.652 224.675 201.801 ودائع الخزينة -

271.385 268.573 260.578 ودائع الحساب البريدي  

2035.753 2034.126 1982.084 الودائع لألجل : 

1773.579 1760.274 1739.664 ودائع بالدينار

262.174 273.852 242.420 ودائع بالعملة الصعبة 

5261.311 5238.054 5306.082 مجموع الودائع الوطنية
%90.67 %90.84 %91.08 نسبة ودائع البنوك
%87.12 %86.54 87.23% نسبة الودائع بالدينار
%12.88 %13.46 12.23% نسبة الودائع بالعملة الصعبة 

2009
جوان  ماي ابريل

3143.451 3197.773 3306.618 الودائع تحت الطلب :
2608.999 2676.392 2782.410 ودائع البنوك التجارية -

9.770 7.048 10.609 ودائع البنك المركزي-

243.585 239.841 239.593 ودائع الخزينة -

281.497 274.492 274.006 ودائع الحساب البريدي  

2094.139 2061.069 2040.009 الودائع لألجل : 



ه

1832.150 1804.651 1781.888 ودائع بالدينار

261.989 256.418 258.121 ودائع بالعملة الصعبة 

5237.59 5258.42 5346.27 مجموع الودائع الوطنية
%89.8 %90.08 %90.20. ودائع البنوكنسبة 

%87.50 %87.56 87.35% نسبة الودائع بالدينار
%12.50 %12.44 12.65% نسبة الودائع بالعملة الصعبة 

2009المصدر : بنك الجزائر 
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