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تتطمعمعظمالدوإللىتقويةأنظمةالرقابةواإلشرافعمىقطاعالبنوكوتعميقالسيادةالمصرفيةلمبنوكا

ة لمركزيةمنخاللتبنيمجموعةمنالقواعداالحترازيةوالضوابطواآللياتالرقابي

التيتحكموتقيدأعمااللمنظماتالمصرفيةوتنظممهنةالبنوك،حرصاعمىسالمةالمراكزالماليةلهذهممصال

حالمدخرينوالمستثمرينوالمساهمين،توصالإلىجهازمصرفيسميمقادرعمىالمساهمةفيتموياللتنميةاالق

تصادية،وسعياإلىتحقيقاالستقرارالنقديمعأفضممعدالتممنمواالقتصاديباإلضافةإلىالتقميممناحتماالتالتع

 .رضممهزاتالماليةالداخميةوالصدماتالخارجية

لىالرقابةالمصرفيةمنطرفالسمطاتالنقدية  -الممثمةعادةفيالبنكالمركزي - وينظرا 

اأداةفاعمةفيتحقيقعددمناألهدافالجوهرية،أولهاتمكالمرتبطةبالسياسةالنقدية،والثانيةتتعمقبتحسيننهكو

 األداءالمصرفيورفعكفاءةالبنوكبصفتهاوسيطامالياومنتًجافينفسالوقت،واألخرى

تنساقنحومواجهةتمكالمخاطرالناتجةعنالتغيراتالماليةوالمصرفيةالدوليةالراهنةالمتزامنةمعتطورمظات

 .هروآلياتالعولمةالمالية

إنصناعةالبنوكوماتتطمبهمنمبادئمإلدارةوالرقابةعميهاقدعرفتتطوراكبيراخاللربعالقرنالمنصرم

 "لجنةبازاللدوليةلمرقابةعمىالبنوك" وقدلعبت .

وأصبحالتوافقمعمعا.دورارائدافيتقنينالعديدمنهذهالتطوراتوتطويرالمعاييروالممارساتالرقابيةالمصرفية

, ييربازلعنصرافيتحديدالجدارةاالئتمانيةلمدولوبنوكها

كماحضيتمقرراتالمجنةبتأييدواهتمامكبيرينمنطرفصندوقالنقدالدوليوالبنكيامنخاللدمجهذهالمعاييرفيبر

 .ابهامجتقييمألنظمةالماليةلمدولومراقبةمدىالتزامها
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وفيضوءقناعةالسمطاتالجزائريةبأهميةوجودإطاررقابيكفءلضماناستقراروسالمةالنظامالمال

-10 يالجزائريبصفةعامةوالقطاعالمصرفيبصفةخاصة،جاءقانونالنقدوالقرض

 -كأهممحطةلإلصالحالتيعرفتهاالجزائرمنذاالستقالل90

لينقاللجهازالمصرفيالجزائريإلىمرحمةجديدةمنالتطويروالتغييرعمىكافةاألصعدة،تزامنامعالتحريراالقت

عادةرشم, السوقصاديواالنتقاإللىاقتصاد سممتها لتهذهالتطوراتتطهيرحافظاتالبنوكالعموميةوا 

اصالح ادوات ,

السياسةالنقديةوفتحقطاعالبنوكمممستثمرينالخواصواألجانب،هذافضالعنتدعيماإلطارالتنظيميوالت

 .شريعيممنظامالمصرفي

وتندرجفيإطارتدعيمآلياتاإلشرافوالرقابةالمصرفيةمجموعةالجهودالمعتبرةالتييبذلهابنكالجزائر

فيمايخصتكثيفنشاطاتالرقابةالميدانيةوتعزيزنظاماإلنذاروتوطيدشروطاعتمادالبنوكوممارسةالمهنةال

 11-03مصرفية،خاصةبعدصدوراألمر

 .المتعمقبالنقدالقرض،باإلضافةإلىالتأكيدعمىتطويرأنظمةالرقابةالداخميةبالبنوك

 .ومعذلك،مازالتالمسيرةطويمةلمتكيفمعالمعاييرالدوليةفيمجااللرقابةالمصرفية

وتبقىأهماآلفاقالمرتقبةلمجهازالمصرفي،عمىاألقمعمىالمدىالقصير،هياإلسراعفيتحقيقالمزيدمنالتوافقمع

صالحالتسييراالحترازيمقطاعالبنوكوااللتزامبالمبادئاألساسيةلمرقابةالمصر معاييربازل،باالتجاهنحوا 

ديداتالخصتهفيةالفعالة،ودعوةالبنوكالجزائريةإلىتطبيقالمعاييرالجديدةلممالءةالمصرفيةوهذالمواجهة

 .خصةواالندماجالمصرفي
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  عن نشأة وخصائص البنوكةلمحة تاريخي:  المبحث األول 

 :تمهيد 

مرجعيا االساسي االزمات , تعيش االنظمة المصرفية في السنوات االخيرة فترة تحول ىامة 

 التي واجيتيا و تحرير االسواق المالية و بصفة عامة ما يعرف بظاىرة العولمة

 . و الشمولية المالية

و بما ان الحياة االقتصادية متقمبة الظروف وسريعة التغيرات و كثيرة االضطراباتما يجعل 

اما بالسمب او االيجاب كما انيا تتم بوسائل نقدية بين عدة , معامالت تمك الحياة تتأثر

و ىذا ما ادى الى ضرورة ظيور مكان تتجمع فيو , اطراف في اماكن مختمفة من العالم

 .االموال و تحفظ

و وضعيتو في ,  و في ىذا المبحث سنحاول معرفة كيف تم خمق فكرة وجود ما يسمى ببنك

و ذلك من خالل المطالب التاليةالمتمثمة في المطمباالول الذي يمخص لنا فيو ,اقتصاد بمد ما 

عننشأة و تطور البنوك اما بالنسبة لممطمب الثاني فيدور حول مفيوم البنك و طبيعة عممو 

 .اما بالنسبة لممطمب الثالث فسوف نتكمم عن انواع البنوك و وظائفيا
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 نشأة و تطور البنوك : المطمب االول

 :نشأت البنوك 

عبر مرور السنين و ,    نشأت البنوك كنتيجة لمظروف التي اقتضتيا التطورات االقتصادية 

 في القرون الوسطى حيث كانوا ةبتطور نشاط الصيارفة و الصياغ, يرتبط ظيورىا تاريخيا

يحتفظون باألموال المودعة لدييم من قبل التجار بغية الحفاظ عمييا من الضياع و السرقة 

 مقابل اصدار شيادات ايداع اسمية ,و قد كان الصيارفة يضعون تمك االموال في خزائنيم ,

ثم تنبيوا بعد ذلك الى بقاء ,و من ىنا نشأة الوظيفة االولى لمبنوك ىي ايداع  االموال 

االموال مكدسة ففكروا في طريقة اخرى أال و ىي اقراض ما يخزنوه من اموال االخرين مقابل 

 .فائدة و ىنا تظير الوظيفة الثانية وىي منح القروض

بدال )اما خمق النقود او اصدارىا فنشأة عندما كان القرض يأخذ شكل ايصال يحرره الصائغ 

ويعطيو لممقترض وخاصة بعدما اصبح الناس يثقون بيذه االيصاالت ,  (من الذىب الحقيقي

كما دلتيم عمى ذلك تجاربيم العديدة ,ألنيا قابمة لالستبدال بالذىب في اي وقت يشاءون 

 .خالل تعامميم مع الصائغ

مما , التطور المتصاعد الزدياد ثقة المتعاممين معو ةان قيام الصائغ بيذه االعمال كان نتيج

 .حول مؤسستو الى النواة االولى لمبنك التجاري 
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 :تطور البنوك تاريخيا

بدأت العمميات المصرفية االولى في عيد الحضارة البابمية اما االغريق فقد عرفوا العمميات 

المزاولة حاليا من طرف البنوك اي تبادل العمميات و حفظ الودائع و منح القروض قبل 

اما " الصراف"اما فكرة االتجار بالنقود بدأت في العصور الوسطى بفكرة ,الميالد بأربع قرون 

البنوك بشكميا الحالي فقد ظيرت في الفترة الوسطى بعد ازدىار المدن االيطالية خاصة 

 .عمى اثر الحروب الصميبية " فمورنسو"و " جنوه"

و كان اول بنك , وبعد تطور عمميات المالية من صيارفة الى بيوت الصيارفة ثم الى البنك 

اما اقدم بنك حكومي فقد تأسس في البندقية ,م 1401عام " برشمونة"حمل ىذا االسم بنك 

و , م 1694و بنك انجميترا سنة , م 1609م ثم تاله بنك امستردام سنة 1157عام " فينيسيا"

 .م 1800بنك فرنسا سنة 

مفهوم و طبيعة عممه  :  المطمب الثاني

. البنك ىو مؤسسة مالية خدماتية نشاطو تقديم خدمات مالية-

البنك عون اقتصادي يساىم في التطوير االقتصادي بواسطة الواسطة المالية بين اصحاب -

.  و اصحاب العجز في المال ,الفائض في المال

لك ماال والشخص الذي ال يممك المال وىذا ما يسمى  مالبنك وسيط بين الشخص الذي ي-
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بالواسطة المالية بين طالبي رؤوس االموال والذين يمنحون االموال و بيذا يساىم في تطوير 

. 1االقتصاد

و الوحدات االقتصادية ,البنك ىو منشاة مالية تتعامل باألموال من حيث قبول ادخار االفراد-

 . خاصة وغيرىاتاعتماداو تقديم تسييالت مالية اما عمى شكل قروض او ,المختمفة 

حيث تتجمع االموال عمى شكل ودائع ,البنك ىو مكان التقاء عرض االموال بالطمب عمييا-

 و شكل مدخرات في صناديق التأمين و تأخذ اشكال اقساط تامين في شركات المصرفلدى 

. التوفير البريدية 

و منو يمكن ان نستخمص تعريف لمبنك بأنو مؤسسة خدماتية مالية تمعب دور الوسيط المالي 

و ذلك بقبول مختمف الودائع , و اصحاب العجز في المال  ,بين اصحاب الفائض في المال

 و بالتالي مساىمتيا في تنمية النشاط  ,و استثمارىا عن طريق منحيا في صفة قروض

. االقتصادي 

 انواع البنوك و وظائفها : المطمب الثالث

ان اتساع حجم العمالت البنكية من تصنيف كل بنك عمى نشاطو و ىذا الحتواء ىذه 

المعامالت و الرفع من مستوى اداء الفعالية االقتصادية و من ىناك نقول ان الجياز 

 :المصرفي يتكون من

 

 :البنوك المركزية- 1
                                                 

 69صفحة ,2013,الجزائر,دار الخمدونية ,"تقنيات اعمال البنوك",عبد القادر بحيح 1
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و اول , ظير ىذا النوع من البنوك نتيجة تزايد تدخل الدولة في تنظيم اعمال البنوك 

اما , م 1800م و فرنسا سنة 1694 م و انجمترا عام 1668ما ظير منيا بنك السويد عام 

البنك المركزي في حد ذاتو فيو ذالك البنك الذي يتربع عمى قمة اليرم المصرفي سواء من 

فيو الذي يصنع سياسة , حيث االصدار او العمالت المصرفية و تحقيق الرقابة عمييا 

كما يحدد سعر الفائدة ,االئتمان و يحدد سعر الصرفممعممة المحمية او العمميات االجنبية 

و سوف نتطرق ,التي تمتزم بيا البنوك التجارية العامة او المصرح ليا بالعمل داخل الدولة 

 . لميام البنوك المركزية في المبحث الثاني بالتفصيل 

 :البنوك التجارية-2

يعتبر البنك التجاري نوع من انواع المؤسسات المالية التي يتركز نشاطيا في قبول 

و ىذا بمفيوم يعتبر البنك التجاري وسيطا بين أولئك الذين , الودائع و منح االئتمان 

  .1لدييمفائض و اولئك الذين يحتاجون لتمك االموال

و عمى الرغم من ان البنوك التجارية ال تعتبر الوسيط الوحيد في ىذا االستمرار إال انيا 

 :تتميز بصفات معينة تجعميا مميزة عن باقي الوسطاء تتمثل في

 الربحية *

 السيولة *

 االمان *

                                                 
 . 67صفحة  , 2000دار صفاء لمنشر و التوزيع سوريا " النقود و البنوك"رياض الحمبي 1
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 :البنوك االسالمية-3

فيي تقوم ,  ىي منشات مالية تباشر االعمال المصرفية باجتناب التعامل بالصيرفة الربوية 

بقبول الودائع المختمفة دون استخدام سعر الفائدة ولكن حصة من االرباح تحدد نسبتيا ال 

مساىم " البركة"و نجد في الجزائر البنك االسالمي , تحدد نسبتيا ال مبمغا مقدما مبمغ مقدما

 . مئوية و بنك الخميج 51بنسبة  BADRفي بنك الفالحة و التنمية الريفية 

 :  بنوك االستثمار-4

ىي بنوك حديثة النشأة و تسمى ببنوك االئتمان المتوسط و الطويل االجل عمميات 

ارض صالحة لمزراعة ,عقار,مصنع)موجية لمن يسعى لتكوين او تجديد راس مال ثابت 

فيي تعتمد في اقراضيا عمى , فيي تحتاج ألموال غير قابمة لمطب متى يشاء المودع (...

رأسماليا بالدرجة االولى ونجد ان ىذا النوع من البنوك يسعى دوما لجمب الودائع لألجل 

 .كما تعتمد عمى منح الحكومة , بمنح فوائد مغرية 

 :بنوك االعمال-5

و ادارة ,  في تمويلةىي بنوك ذات طبيعة خاصة تقتصر عممياتيا عمى المساىم

اذن فيي ,المنشات االخرى عن طريق اقراضيا االشتراك في رأسماليا او االستحواذ عمييا 

 .تعمل في سواق راس المال في حين تتعامل البنوك االخرى في سوق النقد اساسا 

 

 :بنوك االدخار التوفير و االحتياط-6
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التي تكون ,(صغيرة الحجم)اليدف الرئيسي من ىذه البنوك تعمل عمى جمع مدخرات االفراد 

في كثير من االحيان مستحقة عند االطمب و تمنح ايضا قروض لممتعاممين معيا و بالتالي 

 .تأخذ سنوات 

 :البنوك الصناعية-7

تقدم تسييالت مباشرة و غير مباشرة الى المنشات الصناعية مثل البنك الصناعي و 

 A BCIالتجاري الجزائري

 :1البنوك الزراعية-8

تيدف الى تقديم خدمات الى القطاع الزراعي لتمويل كل ما يتعمق بالزراعة و تنمية الثروة 

 .الحيوانية 

 :البنوك العقارية-9

 .عقارية  (ضمانات)تتوجو الى تمويل البناء و االسكان مقابل رىانات 

 :البنوك التعاونية-10

تقدم خدمات الى الجمعيات التعاونية بأنواعيا المختمفة الزراعية االستيالكية و الحرفية مثل 

 CPAالقرض الشعبي الجزائري 

 

 :الوحدات المصرفية الخارجية-11

                                                 
 .70نقس المرجع ، ص 1
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  .(سنغافورة , قبرص , نجدىا في البحرين )تقدم خدماتيا لغير مواطني البمد الذي تعمل فيو 

  المصرف المركزي كبنك لمبنوك و وظائفه :المبحث الثاني

ال يخفي عمى احد الدور اليام الذي تقوم بو البنوك بمختمف انواعيا في خدمة 

فقد تطورت العمميات المالية و تنوعت الخدمات المالية التي تقوم بيا , االقتصاد الوطني 

التي تقوم عمى قمة النظام المصرفي سواء من ناحية االصدار .خاصة البنوك المركزية 

 و ىو يمثل السمطة النقدية في الدولة حيث تتدخل .النقدي او من ناحية العمميات المصرفية

بيا الحكومة لتنفيد سياستيا االقتصادية و من ىذا جاء المبحث الثاني ليعرف لنا طبيعة 

 :عمل البنك المركزي من خالل المطالب التالية

 

 .خصائص البنوك المركزية :    المطمب االول

 .وظائف البنك المركزي : المطمب الثاني

 .البنوك المركزية و االصالح المصرفي  :    المطمب الثالث

 

 

 

 

 خصائص البنوك المركزية : المطمب االول 
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و لذلك فان , في الواقع يعتبر البنك المركزي أىم مؤسسة تشرف عمى شؤون النقد 

حيث يمثل في بعض الدول االداة الرئيسية التي تتدخل بيا , عالقتة بالحكومة وطيدة 

و ىو ايضا ,  النقدية ةالحكومة لمتأثير في السياسة االقتصادية و بصفة خاصة في السياسي

كما يعد , اذ يقوم باإلشراف و الرقابة عمى انشطتيا , عمى صمة وثيقة بالبنوك التجارية 

و تضمن بشتى الوسائل سالمة أسس النظام ,البنك المركزي الييئة التي تتولى إصدارالنقد 

و يكاد ال يخموا بمد من , و يوكل الييا اإلشراف عمى سياسة اإلئتمائية في الدولة ,المصرفي 

 .البمدان المستقمة اليوم من البنك المركزي 

 :و من اىم الخصائص المتعارف عمييا لمبنوك المركزية

يعتبر بنكا أي مؤسسة نقدية قادرة عمى تحويل األصول الحقيقة الى اصول نقدية او -1

إنو أيضا قادر عمى خمق و تدمير النقود القانونية و أخيرا ىو المييمن عمى شؤون , العكس 

  .1النقد و اإلئتمان في اإلقتصاد الوطني

فالبنك المركزي بمالو من قدرة خمقوتدمير , ىو ليس بنكا عاديا أو مؤسسة نقدية عادية -2

النقود القانونية من جية و القدرة عمى التأثير في امكانيات البنوك التجارية في خمق النقود و 

يحتل مركز الصدارة في الجياز المصرفي و يمثل سمطة الرقابة , الودائع من جية أخرى 

  .2العميا عمى البنوك التجارية

                                                 
 59، منشأة المعارف، االسكندرية، بدون سنة ص "نظرية النقود"حازم الببالوي، 1

 
، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، "أساسيات االقتصاد النفدي و المصرفي"زينب عوض اهلل، أسامة محمد الغولي، 2

 .138، ص 2003
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فالبنك المركزي مؤسسة , يحتكر اصدار النقود القانونية و ىو ما يميزه بمبدأ الوحدة -3

ففي كل اقتصاد قومي التوجد إال وحدة مركزية معينة تصدر النقود و تشرف عمى , وحيدة 

 .اإلئتمان مع أن ذلك ال يحول دون وجود صور من التعديد في بعض الحاالت 

غالبا يعتبر مؤسسة عامة سواء بقوة القانون أم بقوة الواقع و ىي ضرورة تممييا أىمية و -4

خطورة الوظائف الموكمة لمبنك المركزي سواء من حيث إصدار النقود القانونية او من حيث 

تأثيره في خمق الودائع و ما يترتب عمى ذلك من نتائج متعمقة بالسياسة النقدية خاصة و 

 . السياسة االقتصادية عامة 

ان الوحدات النقدية المصدرة من طرف البنك المركزي تتمتع بخصائص تميزىا من غيرىا -5

و , فيي نقود قانونية ليا قوة ابراء غير محددة لتسديد الديون  (نقود الودائع)من انواع النقود 

 .وسيط لمتبادل مقبول من طرف الجميع و ىي قمة السيولة 

ال يمارس عمميات البنوك العادية بل يقتصر نشاطو عمى العمميات و الشؤون المتعمقة -6

و ىذا ىو ,باإلصدار و اإلشراف عمى الشؤون النقدية و االئتمانيةلالقتصاد الوطني ككل 

بينما يقوم البنك المركزي الفرنسي بالوظائف العادية لمبنوك ,  بنك إنجمترا1االتجاه الذي يسمكو

 .التجارية إضافة إلى العمميات الخاصة بالبنوك المركزية 

  .وظائف البنك المركزي: المطمب الثاني 

                                                 
 .140 ، ص 61نفس المرجعالسابق، ص 1
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تؤدي البنوك المركزية في كل أنحاء العالم اليوم وظائف متشابية تيدف من وراءىا 

الى تحقيق الصالح العام بيد أن ممارسة ىذه الوظائف تختمف من بيئة اقتصادية الى اخرى 

 :فالبنوك المركزية في العصر الحديث تقوم بكل او ببعض الوظائف االتية 

 .اصدار اوراق النقد القانونية تحت قيود معينة تتفق مع حاجة المعامالت*

 " .بنك الحكومة" البنك المركزي يدعى لالقيام بالخدمات المصرفية لمحكومة مما جع* 

تأدية الخدمات المصرفية و تقديم المساعدة لمبنوك التجارية و من ثم يطمق عمى البنك * 

 .بنك البنوك تأكيدا ليذه الوظيفة " المركزي 

إدارة إحتياطات البمد من العمالت االجنبية و مراقبة أحوال التجارة الخارجية لغرض * 

  .1المساىمة في تحقيق أسعار الصرف االجنبي

مراقبة االئتمان كما و نوعا و توجيو لما يخدم السياسة النقدية المرسومة فالمصرف *

تييمن عمى النظام النقدي و المصرفي لمبمد و تقع  (غالبا)المركزي ىو ان مؤسسة حكومية 

اضافة الى ذلك مراقبة االجيزة ,  اصدار النقد و العمل كوكيل مالي لمحكومة ةعمييا مسؤولي

 .المصرفية و عممية االئتمان تدعيما لمنمو االقتصادي و االستقرار النقدي لمبمد 

 : البنك المركزي فيما يميفو مما سبق يمكن تمخيص و وظائ

 :البنك المركزي بنك الدولة-1

                                                 
، الدار الجامعية، بيروت، بدون سنة، ص "اقتصاديات النقود و البنوك"صبحي تادرس قريصة و أحمد رمضان نعمة اهلل، 1

155 .  
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تحتفظ الدولة بودائعيا لديو فيو يتابع الحساب الجاري لمخزينة العامة يحصل شيكات تسديد 

, دفع الرواتب "و تحقيق التحويالت المطموبة من المحاسب العام , الضرائب و الرسوم 

 .و يقدم مساعدات لمدولة عند الحاجة " و الجماعات المحمية, اعمال الدولة , المعاشات 

 :البنك المركزي بنك االصدار-2

المصدر الوحيد لمنقد الحقيقي في القتصاد فيو يصدر النقود الورقية و االمر بإصدار النقود 

كما ان لو قدرة السيطرة عمى حجم االئتمان بواسطة , المعدنية من قبل الخزينة العمومية 

التأثير في حجم االحتياطات النقدية التي تحتفظ بيا البنوك التجارية مقابل الودائع و بالتالي 

 .يتحكم في سعر الفائدة لتحقيق التوازنالكتمة النقدية في المجتمع 

 :البنك المركزي بنك البنوك -3

و يحقق التوازن بين الوحدات , فالبنك المركزي يسير الحسابات الجارية لمبنوك االخرى 

 عند الضرورة لتمويل االرصدة السمبية لمختمف 1المالية و ذالك بخمق النقود القانونية

فيو يراقب بطريقة مباشرة و غير مباشرة البنوك االولى االخرى حيث يحدد ليا , الدوائرالنقدية

 .االحتياطي القانوني

جانب ميمة تحقيق ثبات االسعار فيو يحتفظ بمسؤولية ضمان انسجام عمل النظام 

كما ان لمبنك المركزي السمطة عمى الكتمة النقدية ألنو يتحكم في , المصرفي  و نظام الدفع 
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اذا ىو , سيولة عمل البنوك فيو المقرض االخير تمجا اليو البنوك  في حالة نقص السيولة 

 .الوحيد الذي يمكنو تزويدىا بالنقود القانونية وفق سياسة يرسميا بنفسو 

 البنوك المركزية و االصالح المصرفي : المطمب الثالث 

يتمثل النظام المصرفي ألية دولة في  نمط من التنظيم و الذي يعمل عمى التحويل الفوري 

 .لمختمف اشكال النقود فيما بينيا كما يسعى الى تحقيق التوازن بين مختمف الوحدات المالية 

حسب درجة , و تجدر االشارة ىنا الىمكونات الجياز المصرفي تختمف من بمد الى اخر 

ونوع التنظيم الذي تعمل في ظمو مختمف وحدات النظام , التقدم االقتصادي بوجو عام 

و البنوك , و عموما فان اي نظام مصرفي البد أن يشتمل عمى بنك مركزي . المصرفي 

 .باإلضافةالى مؤسسات مالية اخرى , بمختمف انواعيا 

و ليذا قد استدعى النظام المصرفي ادخال مجموعة من االصالحات خاصة في الجزائر و 

 .اليدف من ذلك تسير النظام المصرفي  بشكل محكم 

  :1و من أىماإلصالحات المصرفية

 1971 المرحمة االولى قبل االصالح 1-1

في ىذه الفترة اخذت السمطات الجزائرية اجراءات طارئة تمثمت في عزل الخزينة العمومية 

 كما تأسس البنك المركزي في 29/08/1962عن الخزينة الفرنسيةابتداء من 

وتم انشاء الصندوق الوطني لمتنمية في ,  (144-62) بموجب قانون  13/11/1963
                                                 

 .64، ص 2003، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، "تقنيات البنوك" طاىر لطرش، 1
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كما تم اصدار العممة الوطنية في  (165-63) بموجب قانون 07/05/1963

 و تم تأسيس الصندوق الوطني لمتوفير و االحتياط في نفس السنة بموجب 04/10/1964

 (227-64)قانون 

كما ,  الذي تولدت عنو بنوك عمومية 1966و لقد اتخذ قرار تأميم القطاع البنكي سنة 

 ظيرت فكرة التخصيص البنكي بعد انشاء البنوك الجديدة فتأسس

 و ىو ثاني البنوك التجارية و نشا البنك 13/06/1966 البنك الوطني الجزائري في 

 ىذا تو من اىم سمبيا (204-67) لموجب مرسوم 01/10/1967 الجزائري في يالخارج

 .النظام االحتكار في قطاعات عديدة لمعمميات البنكيةالمتنوعة

  :1971 النظام البنكي الجزائري بعد اصالح1-2

االصالح المالي لممنظومة البنكية جاء لتحديد طرق تمويل االستثمارات العمومية و التي 

تمثل في قروض بنكية متوسطة بواسطةاصدار سندات قابمة إلعادة الخصم لدى البنك 

المركزي و كذا البنوك الخارجية  و تتم بيذا عممية تمويل المؤسسات العمومية عن طريق 

كما تمنح قروض االستثمار المؤسسات التي سجمت استثماراتيا في الخطة اما ,التوظيف 

 . التقديري لمتمويل1قروض االستغالل فتقدم عمى اساس المخطط السنوي

 فتم 1971تم التراجع عمى المبادئ التي جاء بيا االصالح 1978و ابتداء من سنة 

و حمت الخزينة  النظام , بذلكالغاء تمويل المؤسسات بواسطة القروض البنكية المتوسطة 
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بنك الفالحة و  (206-82) بمقتضى مرسوم 13/03/1982كما ظيرت في , البنكي 

 .BADRالتنمية الريفية 

و ذلك تبعا إلعادة  (85-85) بنك التنمية المحمية مرسوم 30/04/1985 كما ظيرتفي 

 .ىيكمية القرض الشعبي الجزائري 

 1988 وقانون 1986 النظام البنكي ضوء االصالحات 1-3

محتوى اصالح ) المتعمق بنظام البنوك 19/07/1986الصادرة  (12-86)لقد كان قانون 

و في ىذا , و خالصة تبني مبادئ عامة و قواعد كالسيكية لمنشاط البنكي  (الوظيفة البنكية

و قد , االطار تم صنع االستقاللية لمبنوك تماشيا مع التنظيم الجديد االقتصاد و المؤسسات 

-86) المعدل و المتمم لقانون 12/01/1988الصادر في  (06-88)جاء قانون 

 .السالف الذكر ليعطي بذلك االستقاللية التامة لمبنوك(12

 

 

 1990 النظام البنكي بعد اصالح 1-4

 و قد جاء 14/04/1990الصادر في  (10-90)اىم ما جاء بو ىذا االصالح قانون 

 :بجممة من المبادئ 

 .الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقة- 

 .الفصل بين الدائرة النقدية و دائرة ميزانية الدولة- 
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 .الفصل بين الدائرة الدولة و دائرة القرض - 

 .انشاء سمطة نقدية وحيدة ىي البنك المركزي -

 .وضع نظام بنكي عمى مستوىين-

وعمى اثر ىذا االصالح  و بموجب ىا القانون سمح بإنشاء بنوك خاصة  من اىم ىذه 

 :البنوك ما يمي 

 ( :L’UNION BANKبنك االتحاد ):  بنك االعمال الخاص

 . بمساىمة رؤوس اموال خاصة او اجنبية07/05/1995انشا في 

 ىو بنك يساىم في راس مالو بنك البركة العالمي 06/12/1990تاسس في :بنك البركة

 % 51 و بنك الفالحة و التنمية الرئيسية نسبة %49لجدة بنسبة  

 من 1998اول بنك تأسس برؤوس اموال خاصة جزائرية و كان ذلكفي مارس :بنك الخميفة

فأفمس عمى اثر ذلك , لكن تعرض ىذا البنك لفضيحة , طرف مجمس النقد و القرض 

 .وأغمقت ابوابو 

 : من البنك الخارجي الميبي بمشاركة كل من 19/06/1989انشا في :بنك تجاري مختمط

 البنك الخارجي الجزائري *   1القرض الشعبي الجزائري*

 البنك الفالحي لمتنمية الريفية*  البنك الوطني الجزائري                              *

 :من ميامو 
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 تحقيق كل العمميات المالية و التجارية بالعممة الصعبة*

 تمويل االستثمارات و التنمية التجارية في المغرب العربي*

 :SOCIET GENERALEبنك 

ىو بنك فرنسي عالمي لو فروع عديدة بمختمف دول العالم ايضا في الجزائر ما يميز ىذا 

 Western unionالبنك ىو خدمة

لتحويل االموال عبر العالم و التي تعتبر الخدمة االكثر نجاحا من طرف البنك بعد بريد 

 .الجزائر

 :NATIXIXبنك 

 من االندماج في ادارة 2006ىو بنك فرنسي تجاري و استثماري تم انشاؤه في نوفمبر

 .االصول و العمميات المصرفية االستثمارية

 

 

 :BNP PARIBASبنك

 من اندماج بنك باريس و يشكل جزءا من مؤشر 2000 ماي 23فرنسي ظير في 

CAC40. 

  : AGBبنك الخميج 
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 مميارات دينار جزائري بدء عممياتو 10ىو بنك خميجي دخمت  الجزائر برأسمال قدره 

 ومن ميامو ىو المساىمة في التنمية االقتصادية و المالية لمجزائر و 2004في مارس 

 .1تطوير الخدمات المالية

 :  الجزائر ABCبنك 

 في الجزائر يعد اول مصرف دولي خاص مرخص بموجب قانون ABCبنك  

 . يقدم المنتجات و الخدمات المالية لتمويل تجارة دولية1998بالجزائر في سبتمبر 

في الفترة التي بدأت الصالحيات تتداخل بين وزير المالية و  :2001تعديل سنة 1-5

جاء االمر الرئاسي ,رغم ان قانون النقد و القرض فصل في ذلك , محافظ لبنك الجزائر

 2001 فيفري 27المعدل لقانون النقد و القرض من طرف رئيس الجميورية الصادر في 

 :ويتضمن التعديل التالي

عدم تحديد عيدة محافظ بين الجزائر مع امكانية تنحيو بأمر من رئيس الجميورية بعد ما *

 . سنوات06كانت عيدتو محددة ب 

فصل مجمس ادارة بنك الجزائر عن مجمس النقد و القرض مع اضافة ثالثة اعضاء ليذا *

 اعضاء و يقال ان من شان ىذا القانون ان 7 اعضاء بدال من 10المجمس ليضم ذلك 

يحقق انسجاما بين السمطة التنفيذية و محافظ بنك الجزائر السيما بعد فصل ىذه السمطة من 

 .ادارة بنك الجزائر
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اضافة الى ذلك اتخذت الدولة الجزائرية قرار اعادة رسممة البنوك التجارية عبر الخزينة *

 .العمومية لمسح ديون المؤسسات بتحويل جزء من مدخراتيا نحو الجزائر

وتحضر الجزائر اجراءات جديدة لتسييل تداول العممة الصعبة و تقمص من صالحيات *

 . الغاء احتكار تسيير العمالت االجنبية1بنك الجزائر في ذلك من خالل

 :2003تعديل سنة 6- 1

 اوت سنة 26و الموافق ل , 1424 جمادى الثانية عام  27 المؤرخ في 11-03االمر رقم 

 تتعمق بالنقد و القرض ان رئيس الجميورية اصدر االمر االتي نصو في ثمانية كتب 2003

 : مادة معنى كالتالي143تحتوي عمى 

 المبادئ العامة لمنقد: الكتاب االول *

 تحديد ىيكل البنك المركزي وتنظيم عممياتو: الكتاب الثاني *

 تم فيو تحديد صالحيات بنك الجزائر و عممياتو:الكتاب الثالث  *

 تناول فيو مجمس النقد و القرض: الكتاب الرابع *

 تم تحديد التنظيم المصرفي فيو:الكتاب الخامس  *

 مراقبة البنوك و المؤسسات المالية: الكتاب السادس *

 تناول فيو الصرف و حركات رؤوس االموال: الكتاب السابع *

 تم تحديد فيو العقوبات الجزائية: الكتاب الثامن *
                                                 

  .3866 ، العدد 2003 أوت 25جريدة الخبر الصادرة بتاريخ 1
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  :2004 تعديل سنة 1-7

 و المتعمق بالحد االدنى لرأسمال البنوك و 01-04جاء ىذا التعديل ضمن رقم 

المؤسسات المالية العاممة في الجزائر و التي يجب ان تحرره عند تأسيسيا حيث جاء في 

المادة الثانية انو يجب عمى البنوك الخاضعة لمقانون الجزائري ان تمتمك عند تأسيسيارأسماال 

 .250000000محررا كميا ونقدا يساوي عمى االقل مميارين و خمسمائة مميون دينار 

كما جاء في المادة الثالثة انو يجب عمى البنوك التي يتواجد مقرىا الرئيسي في الخارج ان 
 النقد و القرض بعمميات مصرفية في الجزائر 1تمنع لفروعيا التي رخص ليا مجمس

تخصيصا يساوي عمى االقل الحد االدنى لمرأسمال المطموب لتأسيس البنوك و المؤسسات 
المالية الخاضعة لمقانون الجزائري المتنحية لنفس الفئة و التي تم بموجبيا الترخيص و كانت 
من مخمفات ىذا النظام سحب االعتماد لكثير من البنوك المتخصصة مما ادى الى ضيف 

 بقائمو البنوك المعتمدة من 2004 فيفري 29السوق البنكي الجزائري كما صدر مرسوم في 
 .2003طرف الدولة في ديسمبر 

 البنوك التجارية و عالقتها بالبنك المركزي: المبحث الثالث

لم تعد النشاطات البنكية امرا محصورا في نطاق ضيق يتكون من مجموعة من 

المتعاممين و لكنيا اصبحت عممية يومية تيم قطاعا واسعا من االفراد و المؤسساتو 

المنظمات و تتزايد اىميتيا يوما بعد يوم بسبب مايشيده العالم من تحوالت عميقة و في ظل 

ىذه التحوالت تسعى البنوك الى اتباع سياسة ناجحة تتعامل بيا مع المستثمرين و مشاريعيم 

                                                 

  .03/21 ، ص 2003 أوت 26 المؤرخ في 11-03 األمر رقم 52الجريدة الرسمية رقم 1
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ففي ىذا المبحث سنحاول دراسة تنوع ىذه البنوك التجارية و الخاصية المميزة ليا في ثالثة 

 :مطالب

 

 ماىية و اىمية البنوك التجارية و الخاصية المميزة ليا : المطمب االول

 عالقة البنك المركزي بالبنوك االخرى: المطمب الثاني

 عالقة البنوك التجارية بالجماىير:المطمب الثالث

 

 

 

 

 

 

 ماهية و اهمية البنوك التجارية و الخاصية المميزة لها: المطمب االول  

تعتبر البنوك التجارية من اىم انواع البنوك و اكثرىا نشاط و ترتبط بيا اوسع 

كما ان معظم القروض تمنح من ,اذ ان معظم الودائع تتركز لدييا ,العمميات المصرفية 

خالليا و تؤدي معظم الخدمات عن طريقيا و تحتل موجداتيا و مطموباتيا الجزء الميم من 

 .موجودات النظام المصرفي ككل
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البنوك التجارية تعد احدى اىم المؤسسات المالية خاصة في الدول النامية بحيث ان *

 اساسية في فالمصارف التجارية تعتبرىا من اىم المصارف التي تؤدي و وظائ

 .االقتصاديات المعاصرة 

 االساسية قبول الودائع الجارية اتعتبر البنوك التجارية اىم المؤسسات الوسيطة و وظيفتو*

التوفير وألجل من االفراد و المشروعات و االدارات العامة و اعادة استخداميا لحسابيا ,

و الخصم و بقية العمميات المالية لموحدات االقتصادية  (القروض)الخاص في منح االئتمان 

 .الغير المصرفية

البنوك التجارية مؤسسات مالية تتمثل طبيعة نشاطيا في جمع و جذب مدخرات العمالء *

من ناحية و تعبئة ىذه المدخرات وتوجيييا الى مصادر استثمارية محددة من ناحية اخرى 

 لخدمة قطاع التجارة

البنوك التجارية ىي منشات مالية تقوم بقبول ودائع تدفع عند الطمب او االجال و تزاول *

 .1عمميات التمويل الداخمي و الخارجي

وأخيرا سمية البنوك التجارية ببنوك االئتمان اذ ىي ذات نشاط معين تتمثل في اقراض *

االموال لمغير غالبا ماتكون قصيرة االجل و تخدم قطاع التجارة و يعتمد ىذا النوع من 

البنوك في تكوين اصولو عمى ودائع االفراد و تكمل الفائدة الممنوحة لمزبائن و الفائدة 

                                                 
1

 323ص ,2006,طبعة اولى , االردن ,عالم الكتب الحدٌث ,"النقود و البنوك", حسن خلف فلٍح 
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المحققة بالفرق بين الفائدة الممنوحة لمزبائن و الفائدة المحققة من وراء االستثمار او استخدام 

 .ىذه االموال عن طريق االقراض

 :وظائف البنوك التجارية

حيث ان تطورىا و , تتمقى البنوك التجارية سمعتيا من خالل الوظائف اليامة التي تؤدييا 

تطور االقتصاد بشكل عام فرض عمييا تطوير خدماتيا ووظائفيا و التي تنقسم الى وظائف 

 كالسيكية ووظائف حديثة تساىم ىذه الوظائف بشكل او بأخر في خدمة التنمية االقتصادية 

 :و من بين ىده الوظائف الكالسيكية 

 

 

 

 

 :وظائف كالسيكية-ا

 :قبول الودائع-1

اصحاب )تعتبر البنوك مكان تتجمع فيو االموال التي يودعيا االفراد و المؤسسات 

 البنك عوتكون تحت تصرف البنك لقاء االعتراف بالدين و تتمثل ودائ(الفائض في المال

 :التجاري في االنواع التالية
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نجد ودائع خاصة باألفراد و الشركات ودائع حكومية وودائع مختمطة :حسب الممكية–ا -1

 .خاصة بالنظام المختمط

نجد الودائع االولية التي تم ايداعيا ألول مرة و الودائع المشتقة التي  : حسب المصدر-ب

 .تخمق من الودائع االولية

 نجد:حسب المدة الزمنية-ج

ىي تمك الودائع التي يتم سحبيا من :    (les dépôt a vue   ) الودائع تحت الطمب 1

قبل المودع في أي وقت شاء و بدون إنذار تكون معدل فائدة اقل من ودائع األجل و ىنا 

 :1البنك يكون مجرد خزينة يحتفظ بأموال الزبائن وتنقسم إلى

المفيوم بالشيك وىو يفتح من  :(  le compte de chaque )حساب الصكوك 1-1

 اجل اقراض شخص معنوي لتمبية احتياجاتيم االتية لسيولة او احتياجات المحفظة المالية 

اي موجب لصالح زبون بحيث (+)ان حساب الصكوك يجب ان يصل رصيده دائن 

 .اليستطيع إن يسحب إال مما ىو موجود فعال من رصيد

يفتح لحساب رجال األعمال من تجار :(  le comptecourant   ) حساب الجاري 1-2

و صناعيين باعتبارىم أشخاص طبيعيين أو معنويين وىو شبو حساب الصكوك لكنو يتميز 

بالنسبة لمزبون و ىذا يعني أن البنك يسمح لو بالسحب عمى ىذا ( -  )انو مدين أي سمبي

 .الحساب و حتى لو لم يكن بو أي رصيد
                                                 

 . تخصص بنوك و أسواق مالية2016، محاضرات لسنة "القانون البنكي"محمد زريفي، 1
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 (:le dépôt a terme  )الودائع ألجل -2

ىي ودائع تختمف عن النوع السابق بكونيا ادخارية بطبيعتيا مجمدة بالنسبة لمالكييا 

اي اليحتاجون ليا في الحال و كميا تدر فوائد عمى الزبون و عادة تسعى البنوك بنفسيا عن 

 :طريق االعالن و حافز الفائدة الى جمب الودائع ألجل و تنقسم الى

حساب ثابت في مدة معينة وال يتم :(  le compte atherme )حسابات االجل 2-1

 .السحب قبل تاريخ االستحقاق و يكون معدل فائدة كبير

 les bons de caisse et les bons )اذونات الصندوق و اذونات االدخارية 2-2

d’epargne:)  

اشير الى سنتين و ىي اعتراف 3ىي بمثابة سندات لحامميا تتراوح مدتيا مابين 

 .باستالم ودائع االجل

 

  (:depot sur livret d’epargne )الودائع عمى الدفتر 2-3

 حضور شخصي حيث 1يفتح الجل اشخاص طبيعية و عممية السحب او التوظيف تتطمب

 .يتعامل بيا بموجب دفتر خاص معايير لدفتر الشيكات 

 :منح القروض-2

                                                 

 .202صفحة ,2000,ط اولى,دار الجامعات المصرية,"اقتصاديات االعمال و البنوك",جميل توفيق 1
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ان عممية منح القروض اساسيا ائتمان و معناىا وضع ثقة بين طرفين بنك و 

شخص عادي او طبيعي و ىي تستمزم اذا عنصرين متالزمين اي عنصر الثقة و عنصر 

الوقت و تتمثل عممية القرض في اي بنك كمقترض يصنع امواال تحت تصرف شخص اخر 

 .التزامات بالتوقيع كضمان احتياطي او كفالة 

 :اما االشكال التي يمنحيا من القروض فيي كالتالي 

 :القروض الموجهة لتمويل نشاطات استغالل -ا

نشاطات االستغالل ىي كل العمميات  التي تقوم بيا المؤسسات في الفترة القصيرة 

وىي تتكرر باستمرار مثل التموين التخزين االنتاج التوزيع و ترتبط ىذه القروض بحركات 

 :الصندوق الخاص بالمؤسسة وتصنف الى 

   (crédit de trésorerieقروض خزينة ) القروض العامة 1-ا

  facilité de caisseتسييالت الصندوق:ونجد فييا 

 la découvert  المكشوف

 crédit de compagneقرض الموسم

 crédit de relais قروض الربط

   (:crédit spécifique ) قروض خاصة 2-ا

 :وىي موجية لتمويل اصل معين من االصول المتداولة و نجد فييا 

          avance sur marchandise     تسبيقات عمى البضائع  
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           avances sur marché publicتسبيقات عمى الصفقات 

                     escompte commercialالخصم التجاري

 القروض الموجهة لتمويل نشاطات االستثمار-ب

يمنح البنك ىذه القروض لممؤسسات عند قياميا بعممية الحصول عمى وسائل انتاج 

تجارية و ادارية بيدف تحقيق اكبر ,صناعية , مباني,اراضي :ومعدات او عقارات مثل 

 :وتتمثل تمك القروض في. عوائد

 سنوات 5التي تنحصر مدتيا مابين سنة الى : قروض متوسطة اجل 1-ب

 سنة وتمنح 25 سنوات لتصل الى 5تزيد مدة استحقاقيا عن : قروض طويمة اجل 2-ب

 (انشاء مشروعات جديدة او توسعات استثمارية) قيد التشغيل ةلتمويل عمميات استمراري

ىي قروض الممنوحة لمخواص بصفتيم مستيمكين و ذلك بغرض :1قروض استهالكية-ج

شراء سيارات او ادوات الكترونيات او غيرىا من معدل التي تصنف حسب السمع التي يمكن 

ان نستفيد منيا بعد فشل تجربة ىدا النوع في الجزائر نظرا الحتكار البنوك االجنبية ليذا 

النوع وخوفا من مديونية العائالت الجزائرية قام المشرع الجزائري بإصدار قانون يسمح فيو 

 .لمبنوك بإعطاء ىذا النوع مع شروط  جديدة اىميا ان يكون القرض مشجع لنتوج المحمي

 :االستثمارات المنجزة -3

                                                 

 .209نفس المرجع السابق صفحة 1
 



 انفصم األول                                                  عمومياث حول اننظاو انبنكي وهيكهته
 

29 

 

من اىم االستثمارات ىي تكوين محفظة االوراق المالية الخاصة بالبنك لتكون مصدر اضافي 

لمسيولة و مواجية المخاطر و لتحقيق الربح توظف مدخرات العمالء في خصم االوراق 

كما ان ىناك اجتيادات لتطوير اداء البنوك و توجيييا نحو السموب الحديث ,  التجارية 

 .الستثمار اموال العمالء وذلك باستثمارىا استثمارا مشتركا في محافظ االوراق المالية 

 :استثمارات القروض التجارية -ا

استثمار االموال في القروض القصيرة االجل و حسب ماجاء في نظرية القرض 

 :التجاري في المدرسة االنجميزية المبينة عمى امرين كالتالي

لتجنب خطر نقص (ودائع تحت الطمب )ان البنك يتمقى موارده من مصادر قصيرة االجل "

 "السيولة واليمكنو تجميد الموارد في استثمارات طويمة االجل

 وىي اوراق دين قابمة لمتداول و ىي من احسن االستثمارات :خصم االوراق التجارية-ب

 و السند االدنى, الكمبيالة :1القصيرة االجل و نجد نوعين منيا 

تعتبر من اىم المصادر السيولة يمجا الييا البنك عند :استثمارات في االوراق المالية -ج

الحاجة و كذا التعظيم الربحية وذلك باالستثمار فييا في االسواق المالية و نجد من تمك 

 :االوراق

  (les actions )االسيم 

   (les obligations )السندات
                                                 

 .212نفس المرجع السابق ص 1
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  (bons de trésorerie  )اذونات الخزينة

نالحظ ان العمل المصرفي في الدول المقتصدة قد حقق قفزات عالية :الوظائف الحديثة-ب

عمى الصعيد تقديم خدمات مصرفية مختمفة لممواطنين مما يحفزىم عمى التعامل مع االجيزة 

و قد اعتمدت بنوك الدول المتقدمة عمى أساليب متنوعة و متطورة من أجل .المصرفية 

 ساعة و تنجز 24ففي انجمترا تم استحداث مصارف تعمل ليال نيارا لمدة . خدمة المواطن 

كافة االعمال المطموبة من العمالء بالياتف فقط بدون أي جيد يقدميا العميل و مجموعة 

 :من االنشطة المتكبرة ممخصة كالتالي 

 المساىمة في دعم و تمويل المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع بالدرجة االولى *

 المساىمة في تمويل المشاريع السكنية *

 اصدار الشيكات السياحية *

 وشراء و يع االوراق المالية لحساب العمالء. تحصيل االوراق التجارية *

 خدمات الكمبيوتر الحديثة *

 شراء وبيع العمالت االجنبية و العربية *

 AUTO BANKالبنك االلي*

 :و من اىم الوظائف الحديثة لمبنوك التجارية نسطرىا كما يمي 

 :gestion de patrimoineادارة اعمال و ممتمكات العمالء- 1

 :نمخص تعريفيا في النقاط التالية 
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 يدير االموال اليالء العقارية او المنقولة *

 كما يرعى القصر من ابنائيم , ينقد البنك وصايا العمالء و يدير تركاتيم *

  بصفتو يتمتع بالخبرة الممتازة ايقدم استشارات التي يحتاجونو*

 يدير اموال صناديق العاممين منيم و اصحابو المعاشات *

و يتمثل االسموب الحديث في استشار تمك االموال عن طريق اشراكيا في محفظة االوراق 

المالية يكونيا البنك مع اموالو في صورة صندوق استشار مشترك يتخصص في التعامل في 

 .االوراق المالية بيعا و شراء يديره النك باعتباره امنيا لالستثمار

 :البطاقة االئتمانية-2

تعتبر بطاقات االئتمان من االنشطة اليامة لمبنوك و المؤسسات المالية اضافة الى 

انيا اداة لموفاء و الدفع مثل الشيكات فإنيا تمنح حامميا ائتمانا مصرفيا قصير االجل و ليذا 

سمية ببطاقة ائتمان و ىي مصنوعة من مادة بالستك و مسجل عمى وجييا بيانات اساسية 

 :كالتالي 

 اسم و شعار الييئة الدولية و اسم البنك المصدر*

 رقم البطاقة  *

 اسم حامل البطاقة *

 تارخ االصدار *
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 1تاريخ االنتياء*

 شريط نمودج توقيع حامل البطاقة*

شريط مستطيل ممغنط بطول البطاقة لتسييل ادخاليا في االت لمتحقيق من صحتيا و *

عميو بيانات غير ظاىرية وال تقرا اال بادخاليا في النيايات الطرفية لمكمبيوتر أو في آالت 

 .التحقق

 عالقة البنك المركزي بالبنوك التجارية:المطمب الثاني

ان دراسة العالقة التي تربط البنك المركزي بالبنوك التجارية تتمخص اساسا في القيود 

و حتى التسييالت التي يقدميا ليذه االخيرة و تعد كل من القيود المفروضة و التسييالت 

ىذا ألنيا تعمل عمى تحقيق اىداف السياسة النقدية ,ذات اىمية كبيرة بالنسبة لمطرفين 

وتوجيو البنوك التجارية في مختمف العمميات التي تقوم بيا و نستطيع ان نستخمص تمك ,

 :العالقة فيما يمي 

في معظم الدول تمتزم البنوك التجارية بتكوين حد ادنى من االحتياطي النقدي في شكل -1

اي )يتمثل في نسبة من ودائع البنك التجاري والتي يديرىا , حسابات لدى البنك المركزي 

و تتيح عممية االدارة ىذه تبادل منفعة مختمفة بين ,البنك المركزي (االحتياطات النقدية 

فبالنسبة الى البنك التجاري فيو يعتبر ىذا االحتياطي بمثابة حماية االصول ,الطرفين

اما بالنسبة لمبنك المركزي فان ,المودعين وىذا مايزيد من ثقة المتعاممين مع البنوك التجارية
                                                 

 . تخصص بنوك و أسواق مالية2016، محاضرات لسنة "القانون البنكي"محمد زريفي، 1
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و التي تيدف الى تحقيق نوع من ,عممية ادارة االحتياطي االلزامي تعد بمثابة نوع من الرقابة 

التوازن في العرض النقدي يتماشى مع متطمبات السياسة النقدية التي يشرف البنك المركزي 

 .عمى تطبيقيا 

ذات اىمية كبيرة ,و التي يختص بيا البنك المركزي,تعد عممية اصدار االوراق النقدية-2

 .1بالنسبة لمبنوك التجارية 

ان البنوك المركزية تعمل في معظم الدول العالم عمى توجيو البنوك التجارية و االشراف -3

 :عمييا و يتوقف ىذا الدور عمى مدى تدخل الدولة في القطاع المصرفي وتتبين فيما يمي

وفرض ,تنظيم وتحديد معدالت الفائدة بما يتماشى مع الظروف االقتصادية السائدة         *

 .رقابة كذلك عمى االئتمان بواسطة ىذه المعدالت

و الذي يحقق التوازن االمثل و االستخدام ,الحجم المالئم واالمثل لراس مال البنك         *

 .الكامل ليذه الموارد

االتجاىات الخاصة باالستثمارحتى تتجنب البنوك التجارية التعامل في االستثمارات غير *

 .المربحة

ان عممية تحصيل الشيكات من قبل البنوك التجارية تمر في كثير من االحيان بغرفة -4

و تعبر ىذه الغرفة ,المقاصة لدى البنك المركزي في حالة وجود متعاممين من بنكيين مختمفين

                                                 

 .81، ص 1996، مركز الدلتا لمطباعة، الطبعة الثالثة، "إدارة البنوك التجارية"منير إبراىيم ىندي، 1
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حيث يقوم ىذا االخير بتسييل ,عن العالقة الموجودة يين البنك التجاري و البنك المركزي

 .1عممية المقاصة بين البنوك

بنك البنوك "من بين العديد من التسميات التي تطمق عمى البنك المركزي نجد اسم - 5

و التي تشابة تمك العالقة القائمة ,ويسمى كذلك نتيجة لمعالقة التي تربطو بالبنوك التجارية

فغالبا ما تمجا البنوك التجارية الى البنك المركزي لطمب ,بين البنوك التجارية واالفراد

والتي تاخد شكل قروض مباشرة او اعادة خصم االوراق التجارية مقابل عمولة ,القروض

 .يتحصل عمييا البنك المركزي

 عالقة البنوك التجارية بالجماهير:المطمب الثالث

عالجت في ىذا المطمب الى التعرف الى العالقة يين ابعاد جودة الخدمة المصرفية و 

رضا العمالء في المصارف التجارية بحيث تعددت و اختمفت الخدمات من بنك الى اخر 

 .حسب كل دولة و ليذا تخصصت في دراسة ابعاد االختالف في البنوك التجارية الجزائرية

 مكاتب تنفيذية لمبنوك 3 بنك تجاري و 20حاليا النظام البنكي الجزائري يتكون من اكثر من 

 .الكبرى االجنبية

محمية و )يتم عادة تقسيم البنوك التجارية في الجزائر الى بنوك عمومية و بنوك خاصة 

 :و بنوك مختمطة من بينيا (اجنبية

  :1البنوك العمومية- 1
                                                 

 .87نفس المرجع السابق ، ص 1
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 :BNAالبنك الوطني الجزائري - ا

 وكالة 71 ليحل محل 13/06/1966 الصادر في 78/66تأسس بموجب المرسوم 

 .تابعة لمبنوك الفرنسية المحمية و يعتبر اول بنك تجاري عمومي

 :CPAالقرض الشعبي الجزائري -ب

 براس مال قدره 14/05/1967تأسس القرض الشعبي الجزائري بالمرسوم الصادر 

  مميون دينار ويعد ثاني بنك تجاري من حيث النشأة50

 : BEAبنك الجزائر الخارجي-ج

 مميون 20 براس مال قدره 01/10/1967 بتاريخ 204/67تأسس بموجب القانون 

وىو بنك ودائعي تجاري عمومي و يعتبر تاسس بمثابة حمقة اخيرة من حمقات التأميم ,دينار

 :المصرفي و يشتمل البنك عمى قسمين 

 (ودائع و قروض)قسم لالئتمان *

واألخر لمعمميات الخارجية من تمويل لمصادرات و الواردات و تعتبر اكبر الشركات *

 .الصناعية

  :BDLبنك التنمية المحمية - د

 براس مال قدره نصف مميون 30/04/1985بتاريخ 85/85تأسس بموجب المرسوم 

 CPA وىو ثاني بنك تجاري متخصص انبثق عن ىيكمو يمقره العالم بسطاوال,دينار

                                                                                                                                                         

 . تخصص بنوك و أسواق مالية2016، محاضرات لسنة "القانون البنكي"محمد زريفي، 1
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 (بنك متخصص): BADRبنك الفالحي لمتنمية الريفية - ه

 وذلك بعد اعادة الييكمة 13/03/1982 بتاريخ 206/82 بموجب قرار 1تأسس ىذا البنك

 مميار دينار و يعتبر 01التنظيمية و المالية لمقطاع المصرفي وكان راس مال البنك يقدر ب 

وىو بنك متخصص في ,مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي

الزراعة اي كل مايتعمق بالزراعة من انشطة مميدة ومتممة لمزراعة وكذا الصناعات الزراعية 

 .اضافة الى تشجيع كل ماىو تقميدي في الريف

 (بنك ادخاري استثماري)BADالبنك الجزائري لمتنمية - و

 100براس مال قدره ,07/05/1963 مؤرخا في 165/63تأسس بموجب قانون 

مميون دينار واخذ شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية و استقالل مالي باسم 

وقد الحقت بو اربع مؤسسات خاصة باالئتمان المتوسط االجل و ,الصندوق الجزائري لمتنمية

 مؤسسة االئتمان الطويل االجل 

فيو بنك لتنمية متخصص ,وقد انشئ ىذا البنك بقصد منح قروض متوسطة وطويمة االجل

 .في تمويل او تكوين او تجديد راس مال ثابت 

 :CNEPالصندوق الوطني لمتوفير و االحتياط -ص

 la caisse لكي يحل محل 10/08/1964 مؤرخا في 227/64تأسس بموجب المرسوم 

de solidarité des de parement et de commune Algérie 
                                                 

 45 تخصص بنوك و أسواق مالية، ص2016، محاضرات لسنة "القانون البنكي"محمد زريفي، 1
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 :ويدير ىذا الصندوق ثالث انواع من الموارد ىي

 اموال االدخار-1

 اموال ىيئات محمية -2

 اموال منتسبي الييئات المحمية و المستشفيات -3

 :وتستخدم كل ىذه الموارد في 

 1تمويل االسكان*

 اقراض الييئات المحمية*

 اقتناء سندات التجييز العمومي التي تصدرىا الخزينة في حالة وجود فائض لدى الصندوق*

  les banques privéesالبنوك الخاصة- س

 .الفصل الثانً مطمب الثالث من 14اما بالنسبة لمبنوك الخاصة فانظر صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .50نفس المرجع السابق ، ص 1
 

انخسينت 

 انعموميت

 وزارة انمانيت

انبنوك 

 انتجاريت

مديريت انخسينت 

 واالئتمان

انمؤسساث 

انمانيت 

 انبنكيت

 انبنك انمركسي انجسائري

انشركت انوطنيت 

 saaنهتاميه 

انصندوق انوطني 

 caarنهتاميه 

انخسينت 

 انعموميت

صكوك 

 بريديت

 CPA القرض الشعبً الجزائري
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 :خاتمة الفصل

وكخالصة لما سبق عرضو في ىذا الفصل نقول ان الخدمات المصرفية تعتبر احد  

اذا ان درجة الطمب عمييا تدل عمى درجة التقدم ,اىم االنشطة االقتصادية في اي دولة

لذا نجد النشاط ,اما عرضيا فيو يعمل عمى تحقيق رفاىية المجتمع,االقتصادي لمبمد

حيث انتقمت البنوك من تقديم خدمات تقميدية ,المصرفي يتاثر بالتطورات االقتصادية المختمفة

صكوك 

 بريديت

انصندوق 

انوطني 

نهتوفير و 

االحتياط 

cnep 
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محصورة في االيداع و االقراض الى اقتحام مجاالت متعددة في تقديم خدماتيا المصرفية و 

كما ان تقديم ىذه االخيرة لم يعد يستفيد من حماية الدولة فمقد اصبح السوق ,غير المصرفية

ويعتبر ,ىو المسؤول عن تحديد نوعية التوجيات البنكية في مجال تقديم الخدمة المصرفية

ىذا التطور الذي شيدتو المنظومة البنكية ضرورة فرضتيا التغيرات االقتصادية المختمفة 

. خاصة العولمة و التطورات التكنولوجيا في مجال االعالم و االتصال
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 إهـــداء

 الحمد هلل على نعمتو وشكره على ما بلغنا بو راجين رحمتو وحسن ثوابو

 الدعوة أن يتقبل ىذا العمل خالصا لوجيو الكريم وأن ينفع بو

 الخلق و أن يضع ثوابو في ميزان حسناتو

 ىي لحظات تصادر فييا األشياء وال يبقى سوى كلمات للذكرى

 ىي لحظات من الحياة يتوقف فييا الق لم كي يحظى ىو اآلخر معاني

 الح  ب و األم ل

 إلى من يعجز الق لم عن وصفيما وتعجز األوصاف على نعتيما أعجز عن رد

:جزيليما إلى من ق ال فييما اهلل تعالى  

...." وقضى ربك أن تعبدوا إال إياه و بالوالدين إحسانا"  

أطال اهلل في عمرىما"أم ي"و  " أب ي"إليكما    

والتي كان ليا دور جد فعال  " نجاة"الى كافف عاالف بوقرن و بالخصوو الخالف  
 في اتماا ىذه المذكرة بدون نسيان العم عبد الق ادر وابنااو  

مريم.محمد  . احمد  . كمال    

والانسى جميع االصدق اء والى كل من ساعدني في انجاا ىذا العمل ولو بكلمف  
.طيبف  

 
 



 شكر وعرف ان 
ق ال رسول اهلل عليو الصالة وسالم                    :عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو ق ال

 رواه التر يذي"     ن   ييكر الناس  ييكر اهلل  "

و ن ىذا المنطلق أتقدم باليكر الجزيل أو  وأخيرا إلى المولى           
:          عز وجل الذي يقول في  حكم تنزيلو  

صدق اهلل العظيم"           لئن شكرتم ألزيدنكم                         "  

فعرف انا بالجميل وإقرارا باللفل   ييعنا إ  أن نقدم جزيل اليكروالعرف ان  
 :والتقدير للفيلة األستاذ المحترم

" ختارعريس"  

لققولو ا شراا على المذذرة و على النصاائ و التوجيياا التي قد يا ألجل  
 تقويميا  

 ذما نتقدم باليكر الجزيل لكل  ن ساعدنا  ن قريي و ن بعيد  

 إلتمام ىذه المذذرة
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 االطار العام لمرقابة المصرفية : المبحث االول 

 :تمهيد

 من طبيعة الخدمات المالية التي يقدميا ىذا القطاع باعتباره الوسيط اىمية رقابة البنوكتنبع 

و الرتباطو الوثيق مع بقية االنشطة االقتصادية واسيامو في , بين المدخرين و المستثمرين 

 .الحفاظ عمى الثقة بالنظام النقدي

وتنبع اىمية رقابة البنوك في صحة المعمومات المقدمة لمحفاظ عمى النظام النقدي  

, و المحافظة عمى حقوق االطراف الذين تربطيم عالقة بالبنك, واالقتصادي بشكل عام

 .وتمثل في نفس الوقت اساس يمكن االعتماد عميو التخاذ  قرارات رشيدة 

و عمى ذلك فمقد قسمت المبحث االول الى ثالث مطالب ندرس فيو بالتفصيل كيف تكون 

 :المراقبة من مفيوم و نوعيو و اىداف جوىرية و تكون كما يمي 

 .مفيوم الرقابة المصرفية و اىميتيا  :     المطمب األول

 .انواع الرقابة المصرفية و سائميا و طرق تنفيذىا :    المطمب الثاني

 .االىداف الجوىرية لمرقابة المصرفية :    المطمب الثالث
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 مفهوم  و اهمية الرقابة المصرفية : المطمب االول 

الحديث عن الرقابة المصرفية يمزمنا التوقف اوال عند مفيوم الرقابة بشكل عام حيث 

تتمثل في التحقيق مما "عمى انيا " فايول "يوجد اتفاق عام عمى تعريف الرقابة وىو تعريف 

و التعميمات الصادرة و لممبادئ التي تم ,اذا كان كل شيء يحدث وفقا لمخطة المستخدمة 

و عميو " ومن اىدافيا توضيح نقاط الضعف و االخطاء بغرض منع تكرارىا , اعدادىا 

فعممية الرقابة تسمح لإلدارة بالقيام بالتصحيحات الضرورية في حالة االبتعاد عن ماىو وارد 

 .في الخطط و القرارات 

باعتباره اعمى , التي يمارسيا البنك المركزي " الرقابة المصرفية "يمكن ادراج مفيوم 

سمطة نقدية و الرقيب االول عمى النشاطات القطاع المصرفي عامة و البنوك التجارية 

كونيا مجموعة الضوابط و القواعد و النظم التي تحكم و تقيد اعمال و عمميات , خاصة 

بيدف تحقيق االستقرار النقدي مع افضل معدالت , المنظمات المصرفية و تنظم المينة 

وحرصا عمى سالمة المراكز المالية ليذه البنوك توصال الى جياز , لمنمو االقتصادي 

مصرفي سميم قادر عمى المساىمة في تمويل التنمية االقتصادية و اخيرا حماية لمصالح 

 .المدخرين و المستثمرين و المساىمين و المحافظة عمى حقوقيم 

و التأكيد عمى سالمة مراكزىا , وتعد الرقابة السميمة شرطا اساسيا الستمرارية البنوك 

و بالتالي الحفاظ عمى سالمة الجياز , المالية بتجنيبيا المخاطر مع تحقيق فعالية االداء 

ويتمثل التعريف المتفق عميو لمرقابة في كونيا تيدف الى التحقق مما اذا , المصرفي ككل
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كان كل نشاط داخل البنك يحدث وفقا لمخطة المستيدفة و لمتعميمات الصادرة و لممبادئ 

 :التي تم اعدادىا و ىناك اربعة عناصر اساسية لمرقابة و تتمثل فيما يمي 

 ان الرقابة تحدد المعايير كاألىداف و الخطط و السياسات التي تستخدم كمرشد لألداء  :اوال

 .كميا كمما امكن ذلك (االداء) الرقابة تقيس النشاط الجاري  :ثانيا

ان الرقابة تقيم المدخالت و االداء الجاري حسب االىداف و الخطط و السياسات  : ثالثا

 .كمعايير

 :ويعتبر تقييم االداء جزءا اساسيا من الرقابة و الذي يكشف عن ثالثة ابعاد رئيسية وىي 

 .المقارنة بين النتائج المحققة و االىداف الموضوعة سمفا  :مدى الفعالية  *

تحديد مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة بمقارنة المعدالت المحققة :مدى الكفاءة  *

 بالمعايير الموضوعة مسبقا

تقييم القدرة عمى استيعاب التطورات و المستحدثات الجديدة و معاصرتيا :مدى التطور   *

سواء المتعمقة بالجانب التكنولوجي او االداري وذلك بفحص النظم و االساليب التقنية و 

 .المطبقة1االدارية 

 ان الرقابة تتخد االجراءات التصحيحية في شكل قرارات  تصحيحية فورية كذلك فان  :رابعا

 :فعالية العمميات الرقابية تتطمب مراعاة الشروط التالية 

 .و يعمل عمى ايصال المعمومات لممستويات االدارية , ان يكون النظام نظاما اقتصاديا *

                                                 

239-238صفحة ,1999,دار النشر االسكندرية"ادارة البنوك و البورصات المالية ",محمد سويمم  1
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 .ان يساىم في تصحيح االداء بما ينسجم مع االىداف المرسومة *

 .ان يكون النظام الرقابي شامال بحيث يغطي كافة جوانب النشاط الحيوية و اليامة لممنشاة*

ان يتسم النظام الرقابي بالتوازن في حجم الرقابة عمى االنشطة بحيث ال تظير انشطة *

  . 1 في مجاالت اخرى م في بعض المجاالت و اقل من الالزمرقابية اكثر من الالز

 انواع الرقابة المصرفية وسائمها و طرق تنفيذها:المطمب الثاني 

 :انواع الرقابة-1

وتحديد نتائج , يجب عمى االيطار العام لمرقابة ان ييدف الى الحفاظ عمى االموال 

واكتشاف ,و التحقق من تحقيق االىداف لمختمف الوحدات , االنشطة و المراكز المالية 

او تغيير الخطة ,وما ينتج عن ذلك من امكانيات تعديل , فرص تحسين المعدالت المحددة 

 .عمى كل المستويات

 :وبناءا عمى ىذا يمكن تقسيم الرقابة الى 

 :الرقابة الكمية  1-1

و تتضمن الحدود التي تمتزم بيا البنوك التجارية , ىي الرقابة الخاصة بكمية االئتمان وسعره 

بالنسبة لحجم القروض التي تمنحيا و سعر الفائدة التي تقرض بو اعتمادا عمى استخدام 

 .السوق لمتعديل النقدي

 
                                                 

  239نفس المرجع السابق ص 1
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 :الرقابة النوعية  1-2

تتضمن وضع حدود ألنواع المختمفة من القروض قصد التأثير عمى حجم االئتمان 

وكذلك تعمل عمى الحد من حرية ممارسة المؤسسات المالية , الموجة لقطاع او قطاعات ما 

لبعض االنشطة كما و نوعا ووضع قيود عمى استثمارات المصارف التجارية و قصرىا عمى 

 .االستثمارات التي يتوافر فييا عنصري الضمان و السيولة

 :الرقابة القانونية و االدارية  1-3

يقصد بيا الرقابة التي تتم عن طريق االحكام التي تمتزم البنوك بنشر قوائميا المالية 

في فترات دورية منتظمة حتى يقف البنك المركزي وأصحاب الودائع  و المساىمين عمى 

 1.حقيقة المركز المالي ليذه البنوك في فترات متقاربة و منتظمة 

 :الرقابة المالية  1-4

وذلك عن طريق التحقق من , واليدف منيا الحفاظ عمى االموال من سوء االستخدام 

وكذلك التأكد من صحة و سالمة تحديد , االلتزام باإلجراءات وقواعد العمل المحددة سمفا 

 .نتائج اعمال الوحدات و مركزىا المالية

 : الرقابة عمى االداء 1-5

و عدم االنحراف عن معدالت , و الغرض منيا التأكد من تحقيق االىداف المحددة 

 .االداء المتضمنة في الخطة
                                                 

     327صفحة ,2000,ط اولى,دار الجامعات المصرية,"اقتصاديات االعمال و البنوك",جميل توفيق 1
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 :الرقابة عمى الكفاءة  1-6

وما يتبع ذلك من مراجعة , و تيتم باكتشاف فرص تحسين معدالت االداء المحددة 

 .لمخطة

بان الرقابة فيما يتعمق بمتابعة االىداف تتضمن " رامنشاندرا"وفي ىذا المجال اوضح لنا 

 :العمميات التالية 

 .تقييم الكفاءة *

 . مقارنة الكفاءة الفعمية مع اىداف الخطط و السياسات و المعايير الموضوعة*

 . تحميل االنحرافات عن ىذه االىداف و السياسات و المعايير*

 .اتخاذ االجراءات التصحيحية كنتيجة لمتحميل*

 .متابعة تقييم فعالية االجراءات التصحيحية *

 1.مد عممية التخطيط بالحقائق لتحسين مستويات االداء مستقبال*

 : طرق تنفيذ الرقابة المصرفية -2

 :تتبع البنوك المركزية ثالثة طرق لتنفيذ رقابتيا و لتحقيق اىدافيا وىي 

 : الرقابة المكتسبة 2-1

تتم عن طريق دراسة البنك المركزي لمبيانات الدورية التي يطمبيا من البنوك الخاضعة لرقابتو 

 .و اشرافو لمتعرف عمى حقيقة مراكزىا المالية و درجة الكفاءة التي تمارس بيا الوظائف

                                                 
 328نفس المرجع السابق صفحة 1
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 :من بين ىذه البيانات 

 عناصر االصول و الخصوم التي تمثل المركز المالي لمبنك*

 حساب االرباح و الخسائر و الميزانية *

حيث تقوم البنوك عادة بموافاة البنك المركزي بكل ىذه المعمومات و البيانات او بعضيا 

 .وعمى فترات دورية تبعا لمقتضيات العمل و لمتطمبات البنك المركزي 

 : الرقابة الميدانية 2-2

يجرييا البنك المركزي عن طريق ايفاء مندوبية بالتفتيش الى البنوك لإلطالع عمى السجالت 

 :و المستندات الخاصة بيا وذلك بغية التحقق من 

 صحة البيانات المقدمة*

صحة تنفيذ العمميات المصرفية و سالمتيا بما يتفق مع القوانين و التعميمات الصادرة عن *

 .البنك المركزي و بما يتماشى مع االعراف المصرفية

التحقق من سالمة المراكز المالية لمبنوك ومدى كفاية نظام الرقابة الداخمية و تحديد *

 .التغيرات في ىذا النظام اذا وجدت 

تقييم اداء البنوك من خالل دراسة اوضاعيا وأىمية التأكد من وجود سياسة ائتمانية *

 .مكتوبة
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 1: رقابة االسموب التعاوني 2-3

حيث يشترك البنك المركزي مع البنوك التجارية في دراسة المشكالت التي تواجييا 

و ذلك في اطار قرارات جماعية , ىذه االخيرة التخاذ االجراءات الوقائية قبل تحقق المخاطر 

 .يواجو بيا الجياز المصرفي مشكالتو و صعوباتو 

وىذا االسموب ينمي روح التعاون بين السمطة النقدية ووحدات البنوك مما يجعميا تنفيذ 

 .القررات و التوجييات التي اسفرت عنيا الدراسة المشتركة

 :وسائل الرقابة المصرفية -3

تمجا البنوك المركزية الى استخدام سمطتيا الشرعية عمى المؤسسات , ألداء وظيفتيا الرقابية 

 :المصرفية عن طريق المجوء الى بعض الوسائل اىميا 

 : منح التراخيص 3-1

تعتبر الرقابة عمى منح التراخيص إلنشاء بنوك جديدة اولى وسائل الرقابة التي 

وترجع اىميتيا الى االثر الذي ستعكسو , تمارسيا البنوك المركزية عمى البنوك التجارية 

زيادة عدد البنوك عن حاجة السوق المحمي عمى نوعية الخدمات المصرفية وعمى زيادة حدة 

مما سوف يؤدي الى مخالفات و تجاوزات لتعاليم , المنافسة غير السميمة الجتناب الودائع 

و لعل من اىم شروط الحصول عمى , السمطة النقدية و التأثير عمى حسن اداء البنوك 

 وجود حد ادنى من راس المال المدفوع :  *موافقة مسبقة من السمطات المختصة ىي
                                                 

 .230صفحة ,2002,مصر ,دار الجامعة ,"اقتصاديات نقود و بنوك ",وجدي محمود حسين1
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 وجود ادارة ذات سمعة و كفاءة جيدة و ان يكون البنك شركة مساىمة عامة       *

 .وذلك دائما في ظل ظروف تسمح بمنح الترخيص

 : مذكرات وتعميمات البنك المركزي 3-2

يقوم البنك المركزي بإصدار مذكرات و تعميمات تنفيذا لمقوانين و االنظمة و لمتأكد 

 بدوائر الرقابة بالبنك المركزي بالتاكد من نويقوم المفتشو, من حسن سير اعمال البنوك 

التزام ىذه البنوك بيذه التعميمات التي تيدف جميعا الى حماية و دعم الجياز المصرفي و 

 .بالتالي حماية حقوق المودعين و الدائنين

 : مراجعة و تحميل التقارير الدورية 3-3

 عمى البنوك المركزية عمى البنوك العاممة 1حيث توجب معظم قوانين البنوك المركزية

, في الجياز المصرفي تزويدىا بتقارير شيرية تبين موجداتيا و مطموباتيا بشكل مفصل 

ويقوم المختصون بدراسة و تحميل المعمومات و البيانات الواردة و استخدام النسب المالية 

خاصة فيما يتعمق بتطور الودائع و التسييالت , المختمفة و اعداد جداول مقارنة لكل بنك 

و متابعة , االئتمانية و محفظة االوراق المالية و القروض و تطور النسب المصرفية لديو 

 . اية التطورات غير الطبيعية في اي بند من بنود الميزانية

 

 

                                                 
  214مرجع سبق ذكره صفحة ,محمد سويمم 1
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 : اعمال التفتيش عمى البنوك 3-4

تيدف اعمال التفتيش الى الوقوف عمى حقيقة المراكز المالية لمبنوك و تتبع سياستيا 

و التحري عن مدى التزام البنوك بالقوانين السارية و االنظمة , االئتمانية و طرق تطبيقيا 

وتجدر االشارة الى ان اىمية اعمال , الموضوعية و التأكد من وجود ادارة مصرفية سميمة 

التدقيق الخارجي و التفتيش و الرقابة الخارجية عمى البنك التجاري ترجع الى ان كل من 

المدقق الخارجي و مفتش البنك المركزي يعتمد ان الى ابعد الحدود عمى وجود نظام فعال 

كذلك فان اعمال الرقابة و ,لمتدقيق الداخمي في البنك مما يوفر الوقت و الجيد و التكمفة 

حيث يرتكز التدقيق ,التفتيش الخارجية تعتبر اعماال مكممة و ليست بديمة لمرقابة الداخمية 

الداخمي عمى الرقابة االدارية الداخمية و يعمل كوسيمة انذار مبكر االدارة من خالل اكتشاف 

بينما يرتكز التدقيق الخارجي عمى صحة المعمومات و البيانات , المشاكل قبل وقوعيا 

وىنا يبرز الدور اليام لمدقق الحسابات في , المحاسبية كما تعكسيا التقارير و القوائم المالية 

اظيار الوضع المالي و تقرير ما اذا كانت حسابات البنك و بياناتو المالية صحيحة و عادلة  

1.ويستمزم ذلك نظرة فاحصة و نافذة لألوضاع المالية لمبنك خالل فترة التدقيق
 

 

  

                                                 
 215صفحة ,مرجع سبق ذكره ,محمد سويمم 1
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 االهداف الجوهرية لمرقابة المصرفية :المطمب الثالث 

بعد فيمنا لطبيعة الدور الرقابي الذي تمارسو السمطات النقدية عمى البنوك الخاضعة 

ففي حقيقة االمر , البد من فيم االىداف التي ترمي ىذه الرقابة الى تحقيقيا ,  إلشرافيا 

ينظر الى الرقابة المصرفية من طرف السمطة النقدية كونيا اداة فاعمة في تحقيق نوعين من 

 :االىداف الجوىرية

وىي تمك , يتعمق بطرف الرقابة صاحب السمطة و االشراف وىو البنك المركزي :أوال 

 .االىداف المرتبطة بالسياسة النقدية 

يتعمق بطرف الرقابة الثاني الخاضع لمرقابة و االشراف و المتمثل في البنوك التجارية : ثانيا

 .وىذه االىداف ىي تمك التي ترمي الى تحسين االداء المصرفي و رفع كفاءة البنوك  , 

من ىذا العرض الوجيز ألىداف الرقابة و تطويرىا نستطيع ان نقسم االىداف الى مجموعتين 

 اهداف تقميدية :*رئيسيتين 

 اهدافحديثة*

 :ةاهداف التقميدي:اوال

التأكد من دقة و صحة البيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر و السجالت و مدى امكانية -1

 .االعتماد عمييا 

 .اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر و السجالت من اخطاء او غش او تزوير -2
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 تقميل فرص ارتكاب االخطاء او الغش و ذلك عن طريق تدعيم انظمة الرقابة الداخمية -3

 .لممنشاة و ما تحدثو زيارات المراقبة المفاجئة من اثر في نفوس الموظفين

 :وعالوة عمى االغراض التقميدية اعاله نجد ان الرقابة توفر لممنشاة المزايا التالية 

عمى سالمة ادارة الشركة " المساىمون في الشركات المساىمة "يطمئن اصحاب النشأة -1

 1.و سالمة امواليم المستثمرة 

يعتمد المديرون عمى الحسابات التي تتم مراجعتيا في تقرير السياسة االدارية السميمة -2

لمحاضر و المستقبل و عالوة عمى ذلك تكتشف المراقبة عمى مواطن الضعف في 

 .النظم االدارية و خاصة نظم المراقبة الداخمية

يعتمد الغير عمى حسابات المنشورة و الموقع عمييا من المراقب في تقرير المركز -3

 فيي تطمئن الدائنين و حممة السندات عمى سالمة استثمار امواليم, المالي لممنشاة 

يسيل ربط الضريبة اذ غالبا ما يعتمد رجال الضرائب عمى الحسابات التي تمت -4

 .مراجعتيا بواسطة احد المحاسبين الموثوق بيم

كثيرا مايقدم مراقب المنشاة خدمات اخرى معتمدة منيا تنظيم السجالت و الدفاتر و -6

احكام نظم المراقبة الداخمية و تصميم نظم المراقبة الحديثة مثل رقابة الميزانيات 

 التقديرية و التكاليف المعمارية

                                                 
 213صفحة , 2015,عمان االردن,دار المناىج لمنشر,ادارة البنوك,محمد عبد الفاتح الصيرفي1
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 االهداف الحديثة لمرقابة :ثانيا 

مراقبة الخطة و متابعة تنفيذىا لمتعرف عمى ماحقتو من اىداف و دراسة االسباب التي -1

 .حالت دون الوصول الى اليدف المرسوم

 تقييم نتائج االعمال بالنسبة الى ما كان مستيدفا منيا -2

 .تحقيق اقصى كفاية انتاجية ممكنة عن طريق محو االسراف في جميع النشاط-3

 .  تحقيق اقصى قدر من الرفاىية ألفراد المجتمع-4

ولكي تستطيع اجيزة التخطيط و الرقابة تحقيق عمميات المتابعة و الرقابة عمى المنشات 

يجب ان تتوافر لدييا بيانات عمى مدى تنفيذ تمك النشات لمبرامج , وبالتالي تحقيق اىدافيا 

وان تكون قادرة عمى تحميميا و االستفادة منيا و ان تكون ليا سمطة اتخاذ , اول بأول 

 تكون عمى اتصال 1و ان, القرارات بما يمكن من تذليل اي صعوبات تعترض عممية التنفيذ 

وثيق بكافة االجيزة التنفيذية في الدولة و تستعين اجيزة التخطيط و الرقابة بعدد من 

المؤشرات المحاسبية لمتعرف عمى مدى التنفيذ و قياس كفاية الوحدات و ذلك باستخدام عدة 

معايير و انماط محددة مسبقا لمحكم عمى كفاية اوجو النشاط و عمى النتائج النيائية 

 .المستيدفة

 

 

                                                 
 215نفس المرجع السابق صفحة 1
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 الية رقابة البنك المركزي عمى البنوك التجارية:المبحث الثاني 

من ضروريات الرقابة المصرفية ممارسة البنوك المركزية لسمطتيا القانونية عمى 

مستوى قياس مدى كفاءة البنوك التجارية في انجاز اعماليم لمحكم عمى مدى صواب 

و التمويمية و الوقوف عمى التأثير الفعمي , القرارات المتخذة في صياغة سياستيا االستثمارية 

مما يمكن من , لمسياسات المعتمدة من قبل ىذه النشات عمى السيولة و الربحية و االمان 

 ليا و يبقى الغرض من ىذه الرقابة ىو حرص يو الموقف االستراتيج, تحديد المركز المالي 

 .السمطات النقدية عمى ضمان سالمة الجياز المصرفي بمختمف ىياكمو

 :وبيذا نقوم بتقسيم المبحث الى ثالثة مطالب آال وىي 

 

 االشراف و الرقابة عمى استقرار النظام المصرفي: المطمب االول 

 دعائم و مستمزمات الرقابة المصرفية الفعالة حسب لجنة بازل: المطمب الثاني 

 الرقابة عمى اداء البنك التجاري كوسيط مالي و منتج: المطمب الثالث 
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 االشراف و الرقابة عمى استقرار النظام المصرفي: المبحث االول 

ان ىدف الحفاظ عمى استقرار النظام المصرفي الدولي و تقويتو يستمزم درجة كبيرة 

من التجانس الرقابي عمى المستوى العالمي ومن التعاون في مجال الرقابة و االشراف 

المصرفي و لتتم عممية االشراف و الرقابة يجب ان تتبع مبادئ اساسية لرقابة مصرفية فعالة 

 :و ىي كاألتي 

 الشروط المسبقة لضمان رقابة مصرفية فعالة:المبدأ االول 

يتعرض ىذا المبدأ لبعض النقاط المسمم بيا و لكنيا تبقى عمى قدر كبير من االىمية و 

 المصرفية من العمل بصورة جيدة و ةيتعمق االمر بالظروف الواجب توفرىا لتمكين الرقاب

 : تشمل تمك الشروط مايمي 

وغيابيا سوف يجعل ميمة محافظي البنوك , ضرورة توافر سياسات اقتصاد كمية سميمة *

 .المركزية شبو مستحيمة 

توافر قدر كاف من المرونة لمتمكن من حل مايطرا من مشاكل في البنوك عمى النحو فعال *

 .ووجود مستوى مالئم من الحماية التي يوفرىا النظام لموقاية من ازمات الثقة

ويعرض ىذا المبدأ الخصائص التي يتعين توفرىا في ىيئة رقابية فعالة حتى تستطيع القيام 

  :يبمياميا وفقا ألرقى المعايير الدولية و تتخمص فيما يل

وجود اطار متماسك وواضح االىداف و المسؤوليات الخاصة بالييئة المكمفة بالرقابة عمى *

 .المؤسسات المصرفية
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 و توفير التكنولوجيا المالئمة لعمل موظفي الييئة ةاكتساب موارد كافية وميارات كفاء*

 .الرقابية 

ضرورة وجود اطار لمقوانين المصرفية يمكن المراقبين من وضع قواعد احترازية بطريقة *

 .وجمع المعمومات و تطبيق العقوبات عند عدم االمتثال لتمك القواعد, مرنة 

توفير حماية قانونية لممراقبين من حيث المسؤوليات الشخصية و المؤسسية عند اتخاذ اي *

  .1نوع من االجراءات الرقابية

 . توافر القدرة عمى مشاركة المعمومات مع منظمين اخرين مع حماية سرية ىذه معمومات *

 عممية الترخيص لمبنوك و الهيكل : 5 الى 2مبدا من 

 :تتناول ىذه المبادئ مجموعة من القضايا اليامة عمى رأسيا 

تحديد االنشطة المباحة لممؤسسات المرخص ليا بالعمل داخل النظام المصرفي بما في *

ذلك الشرط الذي يقضي بان جميع المؤسسات التي تقبل الودائع من الجميور مثل البنوك 

 .يجب ان تخضع لمرقابة

الحاجة لمنح كل الصالحيات و السمطة االزمة لممراقبين لرفض اي تغيرات في الممكية او *

 .في راس مال البنك 

                                                 
1
Perspective économique :les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace 

revue électronique volume 3 n°4-aout -1998 
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الحاجة لمنح المراقبين السمطة االزمة لمحد من قدرة البنوك عمى الشروع في عمميات شراء *

 .كبرى او قياميا باستثمارات ىامة

 قواعد و متطمبات الرقابة المصرفية و الحيطة المالية  :15 الى 6مبدأ من 

و تشمل عمى الترتيبات االزمة لمرقابة المصرفية , ىي اكثر االقسام تعقيدا من الناحية الفنية 

االستثمار و , و يتعين عمييا تقسيم سياسات كل بنك فيما يتعمق بمنح االئتمان ,المستمرة 

ادارة المحفظة و التأكد من تتبعو لسياسات سميمة لتقييم نوعية االصول الى جانب ضمان 

 .وجود نظام لممعمومات 

 اساليب االشراف المصرفي :20 الى 16مبادئ من 

:      تنص ىذه المبادئ عمى ان اي نظام فعال لمرقابة المصرفية يعتمد عمى عدة مقومات اىميا

 .وجود تناسق كامل بين نظام الرقابة الداخمية و الرقابة الخارجية *

وجود اتصال رسمي و بصورة منتظمة بين المراقبين و المسؤولين القائمين عمى ادارة *

 .البنوك 

ضرورة امتالك المراقبين لماىرات و كفاءة عالية في االداء و معرفة واسعة بمختمف *

 .1العمميات المصرفية

                                                 
   نفس المرجع السابق  1
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يجب ان يتوافر لدى المراقبين االساليب و االمكانيات المناسبة لتجميع و مراجعة و تحميل *

 .التقارير و البيانات و النتائج االحصائية لمبنك وفقا لقواعد موحدة و محددة

يجب توافر المقدرة و السمطة لدى المراقبين في الحصول عمى المعمومات و البيانات *

 .الخاصة بوحدات الجياز المصرفي بكل حرية و استقاللية

 قواعد خاصة بنشر المعمومات و البيانات  : 21المبدأ 

و في ىذا الصدد يركز ىذا المبدأ عمى دور السمطات الرقابية في الرقابة عمى اسموب عرض 

البيانات و المعمومات المالية و المحاسبية من طرف البنوك وفقا لمسياسات و الممارسات 

عمى ان يتم نشر المعمومات الخاصة بوضعيا المالي بصفة دورية إلعطاء فكرة , المقبولة 

 .عن صحتيا المالية

 صالحيات المراقبين : 22المبدأ 

ينص ىذا المبدأ عمى ضرورة تمتع المراقبين بسمطة كافية تسمح ليم باتخاذ االجراءات 

التصحيحية الحازمة و تنفيذ مايرونو مناسبا من تغيرات عند اكتشاف مشاكل ناشئة في 

 .البنك

 االعمال المصرفية عبر الحدود  :25 الى 23مبادئ من 

حيث يسعى ىذا المبدأ , وىو مجال ييم لجنة بازل ألنيا تدين بوجودىا ليذا الموضوع 

و تحقيق ذلك , الى تأكيد خضوع المؤسسات المصرفية االجنبية الى قدر كاف من الرقابة 

و عميو فان تبادل المعمومات بين , يستمزم تنفيذ رقابة موحدة و فعالة عمى اساس شامل 
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السمطات الرقابية لمبمد االصمي لمبنوك العاممة عمى المستوى الدولي و البمد المستقبل لمكاتبيا 

الى جانب ,  االطراف 1و فروعيا امر ضروري جدا لتدعيم و تكثيف الدور الرقابي الثنائي

حرص المسؤولين الرقابيين المحميين عمى مراقبة البنوك االجنبية التي تعمل داخل نظاميا 

 . المصرفي كبقية البنوك الوطنية و ان تتبع نفس المعايير و تعمل عمى احتراميا 

 دعائم و مستمزمات الرقابة المصرفية الفعالة حسب لجنة بازل  : المطمب الثاني 

 :نشأة لجنة بازل -1

 ويعتبر بذلك 1930 ماي 17بدا بنك التسويات الدولية نشاطو في مدينة بازل السويسرية في 

اقدم منظمة دولية في العالم و يتخذ بنك التسويات الدولية من مدينة بازل مقرا لو ولديو 

 .مراكز تمثيل اسيا و المحيط اليادي في مدينة ىونج كونج

بنك التسويات الدولية ىو منظمة دولية تنظم و ترعى التعاون النقدي و المالي و تقدم 

 :و يقوم البنك بتمك الخدمات من خالل , خدماتيا لمبنوك المركزية لدول العالم 

 . اقامة ندوات و مؤتمرات و منتديات اقتصادية لمناقشة القرارات التي تيم البنوك المركزية-1

 القيام بدور الشريك لمبنوك المركزية في صفقاتيا المالية -2

 مركز لمبحوث االقتصادية و النقدية -3

 وكيل في العمميات المالية الدولية لتسييل مختمف العمميات المالية الدولية -4

                                                 
 نفس المرجع السابق 1
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 يقوم كبنك مركزي لمبنوك المركزية في العالم -5

 م بازل مدينة تقع شمال سويسرا عمى الراين و 1974لقد تأسست لجنة بازل في نياية عام 

الواليات المتحدة " من مجموعة الدول الصناعية العشر "تعتبر مرفأ نيري و مركزي صناعي 

, اليابان , سويسرا , السويد , ىولندا , ايطاليا , فرنسا , مممكة المتحدة ,االمريكية كندا 

لجنة بال نسبة الى , مسميات ثالثة 1وأطمق عمى تمك المجنة , باإلضافة الى لوكسمبورغ 

او لجنة بازل نسبة الى مدينة بازل او لجنة كوك نسبة , مكان انعقادىا بمدينة بال الفرنسية 

و قد , وذلك تحت اشراف بنك المستويات الدولية " مدير بنك انجمترا المركزي "الى رئيسيا 

كان الباحث لتأسيس تمك الجنة ىو تفاقم ازمة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث و ازدياد 

حجم و نسبة الديون المشكوك في تحصيميا و تعثر بعض ىذه البنوك و انتشار فروع البنوك 

 لممنافسة القوية التي خمقتيا البنوك اليابانية ازاء البنوك ةباإلضاف, التجارية خارج الدولة االم 

 .1988الغربية نتيجة تدني رؤوس امواليا كان ذلك في عام 

 :اهداف لجنة بازل - 2

 :استيدفت جيود لجنة بازل تحقيق ثالثة اىداف اساسية ىي 

 : المساعدة في تقوية و استقرار النظام المصرفي الدولي –ا 

                                                 
 37صفحة  ,2001,مصر ,جامعة االسكندرية ,العولمة و اقتصاديات البنوك ,عبد الحميد عبد المطمب 1
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 عمى السداد وتفجر ةونظرا لتدني قدرة الدول المقترض, بعد تفاقم المديونية لدول العالم الثالث 

 ازمة الديون العالمية و التي طالت معظم الدول النامية و خاصة في امريكا الالتينية 

 :ازالة المنافسة غير العادلة بين المصارف -ب

والمتمثمة في اعتماد بعض البنوك تقديم خدماتيا بيوامش ربح متدنية بالمقارنة لمحفظة 

باإلضافة الى استحداث , االئتمان الضخمة جدا في ظل ظالة رؤوس االموال تمك البنوك 

ادوات مالية جديدة خاصة بالنشطة خارج الميزانية مكنت تمك البنوك من تحقيق ىوامش ربح 

 .عالية 

 :مسالة الرقابة المصرفية -ج

و تحريرىا من القيود كان البد من , نظرا لمتطورات التي شيدتيا العمميات المصرفية الدولية 

لذلك اعتمدت المجنة مبدأ الرقابة المجمعة عمى , اعادة النظر في النظم الرقابية و االشرافية 

 . كافة الوحدات المصرفية العالمية 

 اتفاقيات بازل الثانية و االطار الجديد -3

الشك ان نجاح االطار الجديد لكفاية راس المال مرىون بدرجة تماشيو مع التطورات 

لذلك تسعى لجنة بازل الى وضع اطار جديد و , الحاصمة في السوق المصرفية العاممة 

 :شامل لكفاية راس المال بحيث يركز عمى اىداف الرقابية التالية 

 االستمرار في تعزيز امان و سالمة النظام المالي    *
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 1االستمرار في دعم المساواة التنافسية     *

 تكوين وسيمة شاممة لمتعامل مع المخاطر    *

 التركيز عمى المصارف النشطة عالميا    *

 الرقابة عمى اداء البنك التجاري كوسيط مالي و منتج: المطمب الثالث 

من ضروريات الرقابة المصرفية ممارسة البنوك المركزية لسمطتيا القانونية عمى 

مستوى قياس مدى كفاءة البنوك التجارية في انجاز اعماليا لمحكم عمى مدى صواب 

القرارات المتخذة في صياغة سياستيا االستثمارية و التمويمية و الوقوف عمى التأثير الفعمي 

مما يمكن من , لمسياسات المعتمدة من قبل ىذه النشات عمى السيولة و الربحية و االمان 

تحديد المركز المالي و الموقف االستراتيجي ليا و يبقى الغرض من ىذه الرقابة ىو حرص 

 .السمطات النقدية عمى ضمان سالمة الجياز المصرفي بمختمف ىياكمو 

 :الرقابة عمى اداء البنك التجاري كوسيط مالي و منتج 

حيث تتحدد اىدافو بعنصرين , يمثل جانب الوساطة المالية اىم جانب ألداء البنوك التجارية 

 :ىما

حيث يقوم البنك المركزي بالرقابة عمى اداء :النشاط االنتاجي الخاص بتجميع الموارد -ا

البنوك التجارية و تقييم كفاءة اداءىا ليذا النشاط من خالل االىتمام بمدى قياميا بتدعيم 

                                                 

1 39نفس المرجع السابق صفحة 
 



الفصل الثانً    دور وأهمٍة البنك المركزي فً االشراف والرقابة على اعمال البنوك 

 التجارٌة
 

63 

 

مركزىا المالي و مدى مساىمتيا في تجميع الودائع و المدخرات و نشر الوعي االدخاري و 

 .المصرفي 

ويقوم تقييم اداء البنك في ىذه الحالة عمى ضوء , سياسة استخدام و توظيف ىذه الموارد -ب

الموارد عمى وجوه التوظيف المختمفة 1مساىمة ىذا االخير في التمويل و مدى كفاية توزيع 

 .من حيث العائد و السيولة و االمان و االجل 

ويساىم البنك المركزي في رفع كفاءة اداء البنوك في مجال الوساطة المالية من خالل دوره 

اليام في تنظيم و ضبط ىذا النشاط ووضع مبادئ رقابية ومؤشرات تمزم البنوك بتحقيق 

 :ويتعمق االمر بالجوانب التالية , المستوى المطموب منيا 

 الرقابة عمى مالءة راس المال الممتمك 

  الرقابة عمى كفاءة ادارة السيولة 

 الرقابة عمى كفاءة ادارة المخاطر المصرفية 

 :الرقابة عمى مالءة راس المال الممتمك -1

يزداد اىتمام السمطة النقدية بالرقابة عمى مدى كفاية ومتانة راس المال الممتمك 

خاصة و ان ىناك لجان مالية و مصرفية عمى , وذلك يوما تمو االخر , بالبنوك التجارية 

                                                 
القاىرة ,طبعة االولى ,مطابع مستقل "صناعة قرارات االئتمان و التمويل في اطار االستراتيجية الشاممة لمبنك",احمد غنيم 1

  .29.صفحة ,1998,
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المستوى الدولي تعمل في ىذا المجال بيدف زيارة كفاءة راس المال في مواجية المخاطر 

 .المحتممة او المتوقعة في االنشطة المصرفية

 :وظائف راس المال الممتمك  1-1

يقصد براس المال الممتمك مجموع كل من راس المال المدفوع و االحتياطات واالرباح 

 المالي في مواجية الخسائر 1المحتجزة و ىو يعمل عمى اسناد البنك و ترصين موقفو

وتدعيم ثقة , التشغيمية الناجمة عن ممارستو لنشاطاتو االستثمارية و االقراضية المختمفة 

 .العمالء و السمطات الرقابية بقدرة البنك عمى تسديد التزاماتو في الظروف غير االعتيادية

 :الرقابة عمى كفاءة ادارة السيولة المصرفية -2

تيتم البنوك التجارية بالسيولة اكثر من غيرىا من المؤسسات المالية الوسيطة وىذا راجع 

 :لسببين 

 .ان نسبة مطموباتيا النقدية الى مجموع مواردىا كبيرة جدا :االول 

كما يستاثر موضوع , ان قسما كبيرا من مطموباتيا يتالف من التزامات قصيرة االجل : ثانيا 

السيولة المصرفية باىتمام السمطات التقدية و الرقابية التي تقع عمى عاتقيا مسؤولية رقابة 

 .سالمة العمل المصرفي و السير عمى حقوق المودعين

 

                                                 
   33نفس المرجع السابق صفحة 1
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 :الرقابة عمى كفاءة ادارة المخاطر المصرفية -3

وقد لوحظ تعاظم ىذه , تعد الصناعة المصرفية من اكثر الصناعات تعرضا لممخاطر 

المخاطر في السنوات القميمة الماضية باالضافة الى تغير طبيعتيا خاصة مع التطورات 

 .الشاممة في مجال العمل المصرفي سواء داخل نطاق الميزانية او خارجيا

االمر الذي يستدعي متابعة دائمة من جانب الجيات الرقابية الدارة ىذه المخاطر و تسيرىا 

و ذلك بوضع الضوابط الرقابية الالزمة لتدنية مجمعيا و , عمى مستوى البنك التجاري 

تقميص حدتيا و لحماية البنوك من احتماالت التعرض ليا و ضمان سالمتيا و تحقيق 

 .استقرارىا

األساليب واآلليات الداخمية والخارجية لمرقابة المصرفية: المبحث الثالث  

 : مفهوم الرقابة البنكية (1

يمكن تعريف الرقابة من مبادئيا العامة ، عمى انيا جزء أساسي من العممية اإلدارية 

ويتمثل ىدفيا الرئيسي في التحقق من ان التنفيذ واألداء الفعمي سيران طبقا لمخطة 

الموضوعة بحيث تتمثل الرقابة في مجموعة من العمميات تتخذ شكل قرارات، او إجراءات 

 .يكون من شانيا تحقيق ىدف او مجموعة من االىداف الواضحة و المحددة 

و التأكيد عمى سالمة مراكزىا , وتعد الرقابة السميمة شرطا اساسيا االستمرارية البنوك 

المالية بتجنبيا المخاطر مع تحقيق فعالية ، وبالتالي الحفاظ عمى سالمة الجياز المصرفي 

ككل ويتمثل التعريف المتفق عميو لمرقابة في كونيا تيدف الى التحقيق مما إذا كان كل 
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نشاط داخل البنك يحدث وفقا لمخطة المستيدفة و التعميمات  الصادرة و لممبادئ التي تم 

 :اعدادىا ، و ىناك أربعة اىداف أساسية لمرقابة و المتمثمة فيما يمي 

 .كاألىداف والخطط والسياسات المستخدمة كمرشد لألداء , تحديد المعايير *

 .قياس النشاط الجاري كميا، كمما أمكن ذلك*

 .تقييم المدخالت واألداء الجاري حسب األىداف والخطط والسياسات الموضوعية كمعيار *

 .1اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في شكل قرارات تصحيحية فورية *

 :أسموب الرقابة الداخمية والياتها (2

ان كبر حجم البنوك وتعدد نشاطاتيا، استمزم المجوء الى تطوير أدوات وأساليب الرقابة 

الداخمية، والتي تعمل عمى تقييم أداء البنك ورفع كفاءتو اإلنتاجية اوربحيتو، حيث ان 

االتصال المباشر والمالحظة  الشخصية لو يصبحا كافيين إلدارة المصرف ومراقبة العاممين 

 .بو

وستعرف من خالل ىذا المبحث عمى أسموب الرقابة الداخمية،خصوصياتو، أىدافو، ومبادئو، 

 .وظائفو وأشكالو 

 

 

 

                                                 
1

 18-19ص1997 مصر ، 2مكتبت و مطبعت االشعاع الفنت ، ط" الرقابت الماليت في اإلسالم " عرف المحمىد الكفراوي 

 



الفصل الثانً    دور وأهمٍة البنك المركزي فً االشراف والرقابة على اعمال البنوك 

 التجارٌة
 

67 

 

 :خصائص الرقابة الداخمية-3

 حيث تظير الرقابة الداخمية في كل أنشطة البنك ، وحتى في :دمج الرقابة ألداخمية  (1

مصدر ميامو وفي كل نقطة تمارس فييا ىذه الميام ، وبذلك  فميس لمرقابة الداخمية وجود 

 . مستقل او ذاتي ، حيث تظير و تتطور في وسط المؤسسة المصرفية

 :  تسمع الرقابة الداخمية لممسير بما يمي:فائدة الرقابة الداخمية  (2

 .تجنب التوقفات المفاجئة بين مختمفة مراكز القرار والنشاط *

حالة عدم رضى الزبائن او اجراء , اكتشاف األخطاء كالتناقضات الداخمية بين الوظائف *

 1غير مرضي لعممية مصرفية 

 وضع البنك في وضعية أكثر صالبة وصمود امام الحوادث الداخمية *

وضع البنك في وضعية أكثر صالبة وصمود امام الحوادث العشوائية الخارجية وأمام *

 االعتداءات او اعمال الغش الخارجية او أي ضرر يمحق بالسير المنتظم لمبنك 

 :   ضرورة الرقابة الداخمية (3

 :فيي بمثابة ضرورة امام كل من, ان الرقابة المصرفية الداخمية تعد أكثر من اختيار 

 . نمو وأىمية مؤسسات القرض*

 .أىمية القيود النظامية المطبقة عمى البنوك *

 .تنوع وتعقد العمميات المعالجة *

                                                 
1 30صفحت , نفس المرجع السابق   
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 .وجوب تحقيق اىداف اإلدارة العامة *

 :والرد عمى لمرقابة الداخمية( االحتياطي)الجانب الجوهري الوقائي  (4

ان الرقابة الداخمية ذات طبيعة حمائية أكثر منيا فحصيو ، فيي رقابة وقائية واحتياطية اكتر 

منيا ردعية، حيث ال يتمثل دورىا في التنفيذ بل في خمق الظروف المالئمة التي تعمل عمى 

 .1محاربة ومواجية كل من الغش و األخطاء واإلىمال والتدبير

 وان التحقيق ماسبق ذكره يسمح بالوصول الى اىداف الرقابة الداخمية، والمتمثمة أساسا فيما 

 : يمي

 ضمان فعالية المؤسسة البنكية *

 توفير المعمومات الصدقة    *

 حماية األصول والحفاظ عمييا    *

 ضمان فعالية المؤسسة البنكية    *

 : أسموب الرقابة الخارجية

ان اليدف األساسي الذي تسعى رقابة البنوك الى تحقيقو ىو تقدير مكانة وصحة 

الوضعية المالية لمؤسسة القرض بغرض ضمان حمايتيا ، حيث تمثل الرقابة المصرفية 

احدى اىم ركائز اليندسة الجديدة ، لمنظام المالي الدولي السميم والشفاف فباإلضافة الى 

                                                 
دار النهضت العربيت ، , اكتشاف وعالج األخطاء في البنك ألتجاري "احمد محمىد عمارة 1

 15القاهرة ، صفحت 
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الرقابة الداخمية بمختمف و سائميا والياتيا، ال بد من توفر رقابة خارجية تعيد الى ىيئات 

غير مرتبطة بإدارة البنك و يمكن تصنيفيا الى رقابة قانونية ممثمة أساسا في الرقابة المباشرة 

لمحافظي الحسابات، ورقابة مؤسساتية مقسمة الى رقابة ميدانية مباشرة و رقابة مستدية غير 

من مبادئ الرقابة البنكية  (16)مباشرة وذلك حسب ما ينص عميو المبدأ السادس عشر 

الفعالة التي قررتيا  لجنة بال وليذا الغرض لقد إشارت ىذه االخرة الى ضرورة التوفيق بين 

 .النوعين السابقين من الرقابة بطريقة فعالة 

 :الرقابة القانونية-1

 :مراقبة محافظي الحسابات-أ

ان لتدخل محافظي الحسابات منفعة متنامية بالنسبة لمشركاء وأعضاء المؤسسة، او 

بالنسبة لمشخصية المعنوية محل المراقبة، والذين يتعذر عمييم عمميا القيام بأنفسيم 

 .بالتدخالت والمراجعات الوقائية لفائدتيم 

 :االلتزامات المسندة لمحافظي الحسابات-ب

تتميز ميمة محافظ الحسابات باالستمرار والدوام، حيث يمتزم المحافظ بتنفيذ المراجعة اين ما 

تكون النتيجة العادية ليا ىي اثبات الحسابات وتتجمى االلتزامات الخاصة المنوطة بمحافظي 

 :الحسابات فيما يمي

 1ميمة اثبات المبادئ الخاصة*

                                                 
 225عبد الحميد عبد المطلب ، مرجع سابق ، صفحت 1
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 ميمة االعالم*  

 (الجنح)ميمة كشف االعمال الجنوبية *

 :الرقابة المؤسساتية -2

 الرقابة المستندية و الرقابة الميدانية, تتمثل الرقابة المؤسساتية بنوعييا 

 :الرقابة المستندية -ا

ترتكز الرقابة المستندية عمى فحص الوثائق و المستندات المحاسبية و االحترازية 

حيث تنجز ىذه الرقابية عمى اساس المستندات المحاسبية التي ترسميا البنوك الى المجنة ,

المصرفية بانتظام كما تتدعم ايضا بالمقابالت المنتظمة التي يجرييا المكمفون بالرقابة مع 

 .اطارات و مسيري مؤسسات القرض

 :المميزات االساسية لمرقابة المستندية 

فيي تخص كل , كما تكون رقابة شاممة , تتميز الرقابة المستندية بالدوام و االستمرار 

وىذا مايسمح باستعمال مقارنات عبر الزمن و لمجموعة , المؤسسات الخاضعة لممراقبة 

و يكون ليا دور , وتغطي الرقابة المستندية مجموع االنظمة و القوانين البنكية , متجانسة 

 : نذكر من بينيا , كما تحصل عمى معموماتيا من مصادر متعددة  (دور الوقائي)االنذار 

 مؤسسات القرض   *

 تقارير التحقيقات الميدانية    *

 محافظي الحسابات    *
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 1الخ...قواعد البيانات الداخمية    *

 :الرقابة الميدانية-ب

و باإلضافة الى الرقابة المستندية المنجزة عمى اساس , في اطار االحكام التنظيمية 

ىناك الرقابة الميدانية و التي تمارس عمى مستوى , تصريحات البنوك و المؤسسات المالية 

حيث تكون ميام ىذه ,  (المقر االجتماعي و الوكاالت ) المالية  تالبنوك و المؤسسا

المراقبة دقيقة و دورية و حسب قطاع النشاط او كاممة و ذلك طبقا لبرنامج المجنة 

 .المصرفية

 :المميزات االساسية المستمدة لمرقابة الميدانية 

 :تتضمن الرقابة الميدانية مايمي 

  خاصة اليياكل المكمفة بالمحاسبة واالعالم , تقييم و تنظيم البنك او المؤسسة المالية

 .  و تسير التجارة الخارجية تااللي و الخزينة و االلتزاما

 تحميل و تقيم نشاط االقراض 

  معدالت المالءة  , تخطر القرض وضعية االلتزاما)تقييم الييكل المالي 

  تحميل الحسابات المختمفة و فحص احترام القوانين التنظيمية لمصرف فيما يتعمق

 . عمميات الخارجية ربتسيي

                                                 

 227صفحة , نفس المرجع السابق 1
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 :االجراءات العامة لمرقابة المالية 

االطالع عمى سجل اجتماعات مجمس اجتماعات مجمس االدارة او الييئة االستشارية  -1

 .و التأكد من انتظاميا و اخد مالحظات بالقرارات اليامة و العقود 

 .دراسة البريد السري و االطالع عمى القضايا الحقيقة  -2

 :االطالع عمى  -3

 سجل الرىونات و االلتزامات -ا

 االتفاقات -ب

 محاضر المجان االدارية االخرى-ج

 طمب كافة تقارير التدقيق الداخمي و فحصيا -4

االطالع عمى كافة العقود التي اجرتيا المنشاة و التأكد من صحتيا من الناحية القانونية -5

 1وتوافر الصالحيات لمتعاقد

طمب تحاليل االصول و الخصوم و االعتماد عمى تقارير المحاسبية بالنسبة لإليرادات -6

 .والمصروفات 

 الحصول عمى ميزان مراجعة االستاذ العام نيائي و مصدق -7

 طمب شيادة تأييد شاممة حسب النموذج المطموب -8

  االطالع عمى كافة السجالت التنظيمية التي تعدىا الحسابات إلغراضيا–9
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 تدقيق حساب المشغوالت الداخمية تدقيقا حسابيا و مستنديا -10

التحقق من احكام الرقابة الداخمية عمى عناصر النفقات و االيرادات و كذلك عناصر -11

 االيرادات العرضية و غير العادية و التحقيق من جدية االنفاق

 التحقق من االستمرار باتباع االسس و المبادئ المحاسبية المقررة-12

التحقق من الفصل بين النفقات و االعباء العادية المرتبطة بالنشاط التجاري العادي و -13

 بين النفقات العرضية و التي تخص سنوات سابقة 

 مقابمة المالك المصدق لمموظفين و العمال و مقارنة بآخر قائمة راتب -14

تدقيق معادلة االنتاج باالعتماد عمى قوائم جرد البضاعة التامة الصنع لمسنة الماضية -15

 1و السنة الحالية 

 ذكر نقاط الضعف بالحصانة االمنية االمنية لممنشاة الصناعية و االقتصادية -16

الشارة الى اية اجراءات غير سميمة في استغالل الموارد االقتصادية في المنشاة تؤدي ا-17

دراسة اسبابيا و نعرضيا , الى انخفاض االنتاجية او تمف المواد او عطل لوسائل االنتاج 

عمى المسؤولين في المنشاة لمتواصل الى اقتراحات عممية لمعالجتيا مع دراسة القارير التي 

 . تعد من قبل المنشاة بيذا الخصوص و مدى متابعتيا و تنفيذىا
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:خاتمة الفصل   

تعتمد رقابة البنوك عمى فيم طبيعة انشطة ىذه البنوك و العوامل الخارجية المؤثرة في 

ان كانت من القوانين و االجراءات المفروضة من السمطات النقدية المؤثرة , ىذه االنشطة 

او من المؤشرات االقتصادية و , في تحديد اسعار الفائدة و السيولة و السقوف االئتمانية 

 .المالية النقدية 



 (BNAالجانب التطبيقي ) دراسة تطبيقية للبنك الوطني الجزائري              الثالث   الفصل

 

76 

 

 تمهيد :

انطالقا من األهمية التي يكتسبها النظام البنكي الجزائري فيما يخص حجم الودائع     

مؤسسات االقتصادية فهناك ها و قيمة القروض التي يقدمها  للفر علياوالسيولة التي يتو 

وهو المراقبة التي تخص البنوك التجارية من طرف البنك المركزي بحيث  أالجانب اخر 

يتضمن هذا الفصل دراسة تطبيقية للموضوع و المتمثل في كيفية مراقبة البنك المركزي في 

أداء البنك التجاري كمثال لذلك اخذنا وكالة البنك الوطني الجزائري لوالية سيدي بلعباس 

جة من قبل البنك المركزي في التعامل مع هذه الوكالة و ما بحيث تمحور حول سياسة المنته

مدى األهمية النسبية لإلجراءات التي هي من قبل الحلول الوقائية في المحافظ على كفاءة 

 األداء .

 و من هذا المطلق قمن بتقسيم هذا الفصل الى ثالثة مباحث :

 (.(BNAاري المبحث األول : لمحة تاريخية عن البنك التج              

 .( SBA)حث الثاني : دراسة الهيكل التنظيمي لوكالة بالم              

 المبحث الثالث : كيفية المراقبة من طرف البنك المركزي نحو الوكالة .              
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 BNAالمبحث األول : االطار العام للبنك الوطني الجزائري 

المؤسسات المصرفية دورا فعاال في انعاش يلعب البنك الوطني الجزائري كغيره من 

سواء في القطاع العمومي  راالقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية عن طريق تشجيعه لالستمرا

المحلي يشهد مرحلة انقالية و هي مرحلة اقتصاد السوق و اهم ما  او الخاص وان االقتصاد

 العمومية. تالمؤسسا خوصصةيميزها 

 ، و التعرف عليه نخصص هذا البحث للحديث عن نشأة البنك الوطني الجزائري سوف ولهذا

 حول البنك الوطني الجزائري  ت: عموميا المطلب األول

 تعريف بالبنك و نشأته :

بموجب التعليمية اقم  13/06/1966البنك الوطني الجزائري تم إنشاؤه بموجب مرسوم 

لبنك الوطني الجزائري يمارس ، ا األساسية هلقوانينوطنية وتبعا  شركة على شكل 178/06

عمليات بنك الودائع حيث يجمع العوائد أي الموارد لمدة معينة و أخرى تحت الطلب كما كل 

يقوم بتمويل القطاع الصناعي و التجاري و الفالحي حيث ان في السنوات األولى من 

موال من اجل م االاء على تراككان من أهدافه وضع نظام تمويل وطني و القض تأسيسه

وكالة عبر التراب الوطني و من مهامها تمويل  50ا أدى الى بروز مإعادة توظيفها م

تاريخ  1982التجارة ودام هذا الخير الى غاية سنة  الصناعة وو  ةالقطاعات الحيوية كالزراع

مهمة  ك الجزائري للتنمية الريفية اسندتإعادة هيكلته حيث ظهرت بنوك جديدة مثل البن
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الصناعة الثقيلة و  تمويل القطاع الزراعي، البنك الوطني الجزائري المكلف حاليا بتمويل

 و التجارة . النقل

من  06تعرفه لنا المادة حيث و تبين ان البنك الوطني الجزائري ذو نشاط واسع و متعدد ، 

 البنوك التجارية " اتنشاطبأنه "هو الذي يمارس كل القانون التجاري 

 ه النشاطات في : و تتخلص هذ

 ..تلقي الودائع من العمالء  *

 .*القيام بعمليات الدفع 

 .القروض  *منح

 1.*القيام بعمليات خصم األوراق المالية 

 .*القيام بدور الوسط في عمليات بيع و شراء العمومية 

  . *معالجة كل عمليات الصرف الفورية او اآلجلة

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

http//www.baa.dz 1   موقع البنك الوطني الجزائر
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 المطلب الثاني : اهداف البنك الوطني و مهامه 

 1اهداف البنك : 

 يقوم نشاط البنك الوطني الجزائري عامة على تحقيق ثالثة اهداف و هي : 

 تحقيق اقصى ربحية : -1

ان تحقيق اكبر قدر من األرباح تعتبر الوظيفة األساسية إلدارة البنك، و يعني ان تكون 

 يفه ، حيث تشمل إيرادات البنك اجماال : ايرادات البنك اعلى من تكال

في األوراق المالية ، و العوائد الناجمة  راالستثماالفوائد ، االتعاب مقابل الخدمات، عوائد 

 عن خصم األوراق التجارية .

 تشمل عموما : فإنهااما فيما يتعلق بتكاليف البنك 

 مثل الرواتب . الفائدة التي يدفعها البنك للمودعين ، المصاريف اإلدارية 

 تجنب لنقص شديد في السيولة :-2

و يعني ذلك في مقدرة البنك على الوفاء بالتزامه اتجاه المودعين في حالة الطلب على 

 . ناالئتماسحب ودائعهم ، و مقدرته على مقابلة طلبات 

 و تتكون سيولة البنك في : 

 . و هي األرصدة الحاضرة و المودعة في البنك المركزي :السيولة الحاضرة *   

 اذونات ة التي تتكون من: تتمثل في الحواالت المخصومالسيولة شبه الحاضرة  *   

 .الخزينة و األوراق التجارية المخصومة 
                                                 

  Hhp//www.bna.dzموقع البنك الوطني الجزائري   1
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  تحقيق اكبر قدر من األمان للمودعين و البنك :-3

و ذلك ، ي عدم المساس بودائعهم بخصوص امان المودعين ، على إدارة البنك ان تراع

  .بتحديد حد ادنى للخسائر التي يمكن ان يتحملها في نشاطه المعتاد

مدى ثقة اإلدارة بان التسهيالت المصرفية التي تمنع  اما بالنسبة المان البنك فهو يعني

اكبر مجددا و الحصول على  اقراضهاسوف يتم تسديدها في تواريخ استحقاقها المحددة ليتم 

 و تقليل مقدار المخاطرة لإلقراضلذلك يجب عليها ان تضع قواعد محددة   ائد ممكنع

.المصرفي
1                                                                                               

 مهام و وظائف البنك : 

في عمليات  متخصصة هو عبارة عن مؤسسة غير (BNA)البنك الوطني الجزائري 

معينة بل في مجموعة من عمليات تطلق عليها تعبيرات خاصة وهي الخدمات المصرفية 

 ناالقتصادييويلعب البنك في هذه الحالة دور الوساطة بين طائفتين من األشخاص 

ترغب في ترتيب ديون عليها  وأشخاصترغب في تريب حقوق لها من قبل البنك  وأشخاص

من قبل هذا األخير يقوم البنك بدفع مقابل استخدامه لهذه الحقوق وليحصل على مبالغ 

مقابل ما يدفعه من خدمات ، كما انه يقوم بتقديم مجموعة من الخدمات التي تتعلق بعمليات 

 و مهام البنك الوطني فيما يلي : فاإلقراض ، من خالل كل هذا يتمثل و وظائ

                                                 
1
 نفس المرجع السابق  
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خطة الدولة في موضوع االئتمان القصير و المتوسط وفقا لألسس المصرفية التقليدية  تنفيذ*

 القروض كتسجيالت الصندوق و السحب على مكشف ضمان، بإنشاء مخاطر و 

 *تمويل المؤسسات الصناعية و الخاصة 

 تلبية لحاجات الزبون ةالتجاري *خصم األوراق

 نللمتعاملين االقتصاديي*منع كل اشخاص القروض والتسبيقات 

 *تحصيل كل التسديدات النقدية عن طريق الشيكات 

 *تقديم الخدمات لجميع األسواق العمومية في حالة عجزها 

 *اكتساب وشراء كل السندات التجارية 

 *المساهمة في راس مال العديد من البنوك التجارية 

 اإلنتاجية  ت*تمويل االستثمارا

 1*تنفيذ العمليات المالية مع الخارج 

 شراء المستندات العمومية واألسهم  االكتساب،*يلعب دور الوسيط في 

 *كراء مخازن من اجل المعادن والوثائق 

 والمفاوضات بشتى أنواعها  األموال ،كل الجليسات لضمان توظيف  ي*البناء او المشاركة ف

 ورقة مالية  ل*لمنح القروض وضمان الخدمة المالية لك

 

 
                                                 

نفس المرجع السابق
1
  



 (BNAالجانب التطبيقي ) دراسة تطبيقية للبنك الوطني الجزائري              الثالث   الفصل

 

82 

 

 :  على مستوى التراب الوطني BNA المطلب الثالث : الهيكل التنظيمي ل 

هي تعمل جاهدة على دعم و تقوية هيكلها و  البنك الوطني الجزائري BNAمنذ نشأة 

 التنظيمي لالستجابة لمتطلبات السوق و هذا الهيكل يقوم على الشكل التالي : 

 المدير العام:

 كل الهيئات المرتبطة بالرئيس المدير العام وهي كالتالي: 

 SGالسكرتارية العام *

 DEGCمديرية الدراسات القانونية والمنازعات *

 IGالمفتشية العامة *

   CA خلية المراقبة*

 :  DEV  تقسيم االلتزامات األقسام و المديريات الرئيسية:

 DVIالتقسيم الدولي 

 ة والتجارة الخارجية                 مديرية العالقات الدولي*

                           DODالمسندية  مديرية العمليات*

  DMEEمديرية العالقات المالية مع عمليات التصدير *

 :   DEV  تقسيم االلتزامات

 *  مديرية المؤسسات الكبيرة

 DPMEوالمتوسطة * مديرية المؤسسات الصغيرة 



 (BNAالجانب التطبيقي ) دراسة تطبيقية للبنك الوطني الجزائري              الثالث   الفصل

 

83 

 

 :    DV-EACيم االستغالل والفصل التجاري ستق

  مديرية التسويق و االتصالDMC     

          مديرية تاطير الشبكةDER  

  مديرية المالية و الخزينةDET        

 :  DV-OSIاالعالم  تيم النظام وجهاستق

       مديرية المحاسبةDC 

 مديرية االعالم      DI           

 التقدير و التنظيم  مديرية  DPO 

 :  DV-G-MRتقسيم التسير للوسائل و المعدات 

    مديرية الوسائل العامةDMG 

  مديرية الحفاظ على االرث و الميراثDPP 

  مديرية االشخاص و العالقات اجتماعيةDPRS 

 كوين مدير الت 

 تحتوي شبكة الجزائر على :

  المدير الجهوي لالستغاللDRE 

  وكالة البنكية 
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و المراقبة و التنسيق كما تسهل هذه المديريات  رلقرارات التسييهي تنظيم جهوي  يخص ا

 17على حسن تطبيق التنظيمات من اجل تحقيق مردودية على الوحدة المصرفية و هناك 

 مديرية متفرعة الى وكاالت

 الوكالة :

على مستوى وهي هيئة او تنظيم مكلفة بضمان حسن و تطبيق السياسة التجارية للبنك 

 وكالة و كل وكالة لها رقم مخصص لها. 173المناطق الجغرافية و هناك 
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 SBA  المبحث الثاني: دراسة الهيكل التنظيمي لوكالة 

 المطلب االول :التعريف بوكالة سيدي بلعباس اهدافها و هيكلها التنظيمي 

 نشأت وكالة سيدي بلعباس:

ة العامة مباشرة مع العمالء ، مهمتها تنفيذ السياسالوكالة هي مؤسسة مصرفية لها عالقة 

المؤسسة العامة للتشغيل ،فوكالة سيدي بلعباس نشأت مع انشاء الوكالة من قبل  ةللمؤسس

،هي الوكالة الوحيدة التي تمثل البنك الوطني  13/06/1996الوطنية للبنك الجزائري في 

ل من الخدمات للعمالء و التجاوب الجزائري في والية سيدي بلعباس فهي تمثل نوعية افض

مع متطلبات السوق المتغيرة و هذا من اجل تحقيق اهداف البنك ، كما تشرف على وكالة 

 سيدي بلعباس المديرية الجهوية لألشغال لمدينة مستغانم . 

 : 773اهداف وكالة البنك الوطني الجزائري 

 تسعى الوكالة الى تحقيق جملة من االهداف اهمها :

 اف المالية :االهد

  استمرار تحقيق االرباح و تعظيمها 

 تعظيم معدل الفائدة على االستمرار 

  المحافظة على بنية معقولة من السيولة اي وجود قدر كافي منها بحوزة الوكالة تكفيها

 لمواجهة التزماتها تجاه العمالء في كل االوقات و مختلف الديون المستحقة.
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 االهداف االنتاجية :

  الخدمة المصرفية و تطويرها لمواجهة متطلبات العمالءتحسين 

  الخدمة المصرفية المقدمة تخفيض تكاليف 

 .تقليل الوقت الضائع 

 بالنمو و االستمرار و المحافظة على موارده المالية و البشرية : االهداف الخاصة

 التعامل الداخلي والخارجي. مثل * تحقيق مستويات مرضية من العوائد او الخدمات الطراف

 1*التحسين الحسن للموارد البشرية.      

 المطلب الثاني : وظائف و نشاط طبيعة العمل في الوكالة 

 طبيعة عمل الوكالة :

  تلقي الودائع من العمالء على شكل رؤوس اموال االجال مستحقة ووضع سندات

 االقتراض

  . القيام بعمليات الدفع "نقدية او شيكات " ، التحوالت وفتح الحساب 

 .القيام بالعمليات الخصم و شراء كل االوراق التجارية و قيم اخرى 

  كانت على شكل سندات او قيم نقدية.تحصيل كل الودائع سواء 

  كل الودائع سواء كانت على شكل سندات او قيم نقدية .تحصيل 

 في عمليات الشراء او البيع األوراق المالية "االسهم و السندات" القيام بدور الوسيط 

                                                 
1

  SBAمن الوثائق الداخلية للبنك الوطني الجزائري و كالة 
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  شتى و المفاوضات  ألموالالبناء او المشاركة في كل الجلسات لضمان التوظيف

 انواعها لمنح القروض و ضمان الخدمة المالية لكل ورقة مالية او سند . 

 فيات و القروض للعملة معالجة كل العمليات الصرف الفورية او االجلة المتعلقة بالسل

 االجنبية 

  القيام بعمليات النظيرة ، تسجيل كل التعهدات للضمان من الكفاالت و القرض

  المستندي.

 المتعاملون مع الوكالة :

 ينقسم زبائن الوكالة الى نوعين : الخاص و التجار

 " الخواص "المستاجرين ، المودعين ، المهن الحرة  

  الجملة ، اصحاب المؤسسة بمختلف انواعها "التجار "تجار التجزئة و 

 استراتيجية الوكالة :

 : 1 قد اعطيت الوكالة االولوية لمجموعة من النشاطات تتمثل فيما يلي 

 وذلك من خالل : االصالح على مستوى الوظيفة المحاسبية :

 لقضاء على الفروق المحاسبية بين المستوى المركزي و المحلي.ا 

  . ضمان دقة الحسابات في المواعيد النظامية   

 لتقليل من العوائق التي تؤخر التدقيق المحاسبي.ا 

 

                                                 

 773من الوثائق الداخلية  للبنك الوطني الجزائري و كالة 
1
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 تطوير المعلوماتية :

 ألجل تحقيق االهداف التالية : روذلك بتحسين التسيي

 . تحسين نوعية الخدمات المؤدية من طرف البنك للزبائن 

 . تقليل مدة جمع و معالجة المعلومات و الرد في الوقت المناسب 

 .تحسين وسائل الدفع 

 تحسين المراقبة الداخلية :

 . رد االعتبار لوظيفة المراجعة الداخلية ألجل التحكم في االخطار التي تواجه الوكالة 

 . تنمية مهمة هيئة التفتيش على مستوى الوكالة 

 مراجعة الوظائف و التي تتمثل في متابعة و ظائف الموارد البشرية و اعالم الي : -2

  مراجعة وظيفة الموارد البشرية من اجل االمكانيات و تكييف هذه الوظيفة مع

 المتطلبات الحديثة للمهمة و تحسين ادارة الموارد البشرية.

 مراجعة وظيفة االعالم االلي 

 ارجية و معالجتها في الوقت الحقيقي.مراقبة عمليات التجارة الخ 

 التنظيم االداري للوكالة بسيدي بلعباس :

 المصالح التالية : 773تضم الوكالة 

تضم وكالة سيدي بلعباس مجموعة من المصالح كما هو موضح في الهيكل 

 التنظيمي المتعلق بها
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 لها و من مهامه :هو المسير االول و المسؤول الرئيسي امام المجلس االداري المدير : 

   . المعرفة الجيدة لمحيط المديرية االقتصادية و محاولة التأقلم معه 

 . التنسيق بين المصالح االدارية 

 .مراقبة نشاطاتها 

 .مراجعة القوانين المطبقة على مستواها 

 . يشرف على القواعد الداخلية للمديرية 

 .عقد لقاءات مع مسيرها و مختلف الشخصيات و العمالء 

 خاذ القرارات في حدود السلطة المحولة لها .ات 
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فرع القروض 

 بامضاء

فرع النشاط 

 التجاري

فرع 

الصكوك 

 البنكية

الهيكل التنظيمي لوكالة سيدي 

 بلعباس

امانة 

 المديرية

 رئيس المصلحة

صندوق 

 الرئيسي

صندوق 

 الثانوي

رئيس فرع 

صندوق العملة 

 الصعبة

صندوق 

change 

retrait 

 مديرية الوكالة

 المديرية بالنيابة

رئيس مصلحة 

 االلتزامات

المصلحة 

 القانونية

 المكلفين بالدراسة

خلية دراسة 

 القروض

رئيس 

فرع 

 المحفظة

رئيس 

فرع 

 المقاصة

فرع 

 التحويالت
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ال تختلف وظائفه عن وظائف المدير اال في كونه يساعد في اتمام مهامه و نائب المدير : 

 ينوبه في حالة غيابه.

تتعامل مع المدير مباشرة و لها اتصاالت مع المصالح االخرى و تستند اليها االمانة : 

 المهام التالية :

  للمدير و مختلف المراكز و االقسام.ادارة المواعيد الرسمية 

 .تسجيل االوامر الصادرة من المدير 

 . استقبال المكالمات الهاتفية للمدير 

  . استقبال و تسجيل و توزيع البريد الوارد على المصالح 

 مصلحة الصندوق:

والتي تتكفل بمجموعة من العمليات المهمة و الرئيسية ، في نشاط البنك بما فيها 

سحب االموال نقدا و نجد في مصلحة الصندوق قسم الشباك و من مهامه منح االيداع و 

الشيكات ، عمليات السحب ، استقبال طلب دفتر الشيكات ، عمليات االيداع ، كذلك نجد 

حسابات   ءقسم ما وراء الشباك مهامه التحويالت عمليات الخزينة و التي تتمثل في مال

 العمالء .

 قسم المقاصة :

المقاصة االلية حيث بفضل االعالم و صلة المعلوماتية بين الوكاالت هنا تظهر 

 الجهوية و الوطنية و يتم التنسيق بين العمليات البنكية و ارصدة الحسابات .
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 مصلحة التحويالت :

 وهنا تتم التحويالت من حساب الى حساب او من بنك نحو بنك اخر و نجد :

 تخدم .تسديد االجور تتم بعد تلقي االوامر لمس 

 . تسديد المبالغ هذه العملية تخص زبونين 

 :مصلحة القروض 

يقوم البنك في الغالب االحيان بمنح قروض لعمالئه مقابل ثالث عناصر " الثقة ، االلتزام 

 كرنا قروض طويلة و متوسطة اجل .بالدفع ، المدة )تاريخ االستحقاق( " وهي كما ذ

 مصلحة المنازعات :

وهي المصلحة التي تتكفل بجميع النزاعات التي تحدث على اثر العمليات التي يقوم بها 

 العمالء و الخاصة بالوكالة .

وهي تسير كل العمليات التي لها عالقة بالتجارة الخارجية و لها  مصلحة التجارة الخارجية :

 قسمين :

ندي و التوطين و التحويالت تكفل بالعمليات الخاصة باالعتماد المستالتجارة الخارجية : 

 البنكية المستقبلية و المرسلة اضافة الى تحصيل مستندي.

ونجد فيها حسابات بالعملة الصعبة و حسابات تحت الطلب و صندوق العملة الصعبة : 

 حسابات االجل .
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 بالبنك الجزائري الجهوي و عالقته بالبنك المركزي  SBA المطلب الثالث : عالقة الوكالة 

يعتبر البنك الوطني الجزائري من اهم البنوك نظرا لدوره الفعال في االقتصاد و كذلك يقوم 

بتنمية العالقات بين مختلف فروعه ووكالته ومن بينها وكالة سيدي بلعباس كوحدة منها 

لمعرفة السياسة االقراضية للبنك و اهم الضوابط التي تحكمها و بصفة اساسية مايتعلق منها 

 عالج القروض.بتحصيل و 

 العالقات اليومية للبنك الوطني الجزائري :

تحكم عالقة البنك بالزبون عالقة ثقة بالدرجة االولى لكن نوعية المعلومات زبون : -وكالة-ا

لذا  قد تغير هذه العالقة مع الزمن و تدفعها الى االسوءالمقدمة و القيام ببعض التصرفات 

على الزبون ان يظهر بصورة المسؤول و المتحكم في االحداث و إال يقوم ببعض التصرفات 

 ك :

 تجاوز حدوث خطوط القروض الممنوحة له دون سابق اذن 

   عدم اخبار البنك ببعض القرارات الهامة في المؤسسة او بعض ايرادات متأخرة

 ها . توزيع المداخيل على عدة  بنوك تجنبا لتحكم البنك في

 بنك وطني جزائري )جهوي( بنك الجزائر :-ب

باعتبار بنك الجزائر مسير السلطة النقدية في الجزائر و المشرف على سائر البنوك 

مصدرا هاما للمعلومات التجارية فهو يحتل مكانة هامة لدى هذه االخيرة خاصة كونه يشكل 

 ميدان المعلومات .ويتوفر على شبكة كبيرة تسمح له بتلبية حاجيات البنوك في 
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 بنك الجزائر بنك مركزي :-ج

تمر جميع التسديدات عن طريق الشيكات و االوراق التجارية بواسطة ملف خاص 

تتولى سيره مصلحة على مستوى البنك المركزي حيث تقوم هذه االخيرة بتجميع العمليات و 

لملف المركزي حول توزيعها فيصبح بإمكان البنك الوطني الجزائري ان يطلب معلومات من ا

 حالة اي طالب للقرض في ما يخص الدفع بالشيك او عن طريق اوراق تجارية
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 لمبحث الثالث : المراقبة من طرف البنك المركزي نحو الوكالة ا

 : عناصر المتكلفة بالرقابة على الوكالة المطلب االول 

ارساء مبادئ  يعتبر البنك المركزي من الفاعلين الخارجين الذين يعول عليهم في

الحوكمة بالبنك الوطني الجزائري ، باعتبار انها اجهزة حكومية مركزية تساهم في المحافظة 

على سالمة المراكز المالية للبنوك و حماية اموال المودعين فيها ، وتوجيه النشاط المصرفي 

 و التمويلي و النقدي في االتجاه الذي يخدم السياسة االقتصادية .

 للرقابة و تتمثل فيما يلي :ومما سبق نستخلص انه يوجد اربعة عناصر اساسية 

ان الرقابة تحدد المعايير كاألهداف و الخطط و السياسات التي تستخدم كمرشد اوال : 

 .لألداء

 .ان الرقابة تقيس النشاط الجاري كميا كلما امكن ذلكثانيا : 

الجاري حسب االهداف و المخطط و السياسات ء ان الرقابة تقييم المدخالت و االداثالثا : 

   كمعايير.

ان الرقابة تتخد االجراءات التصحيحية في شكل قرارات تصحيحية فورية و يوضح  رابعا :

 الشكل التالي تلك العناصر السابقة .
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 المطلب الثاني: الرقابة الذاتية ورقابة المصرف المركزي على البنوك التجاري 

 ينبغي ان تهتم االدارة المصرفية بنوعين من الرقابة هما :

 الرقابة الذاتية -1

 المراقبة الخارجية المتمثلة في رقابة المصرف المركزي -2

 الرقابة الذاتية على نشاط البنك التجاري :-1

المصارف التجارية القيام بالمراقبة على االعمال  المصرفية  إلدارةمن االهمية بمكان 

 المختلفة 

 و ذلك بإتباع الخطوات التالية :

مقاومة النتائج المحققة بالمعايير الموضوعة مقدما سواء المتمثلة في االهداف السابق 

ية للمصرف او في الخطط تحديدها من جانب االدارة المصرفية او في الموازنة التخطيط

 المعايير

قياس 

 االداء

القرارات 

 الصحيحة

 التقييم
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المتوسطة و الطويلة االجل ، او في السياسات المصرفية المختلفة سواء المتعلقة بالنواحي 

المالية كالودائع و السيولة و االقراض و االستثمار او غير المتعلقة بالنواحي المالية كاألفراد 

 و التسويق و الخدمات ..الخ.

او مقارنة بباقي القطاع  –بالفترات الماضية  –منية على ان تكون هذه المقارنة مقارنة ز 

 المحلي ، او بالقطاع المصرفي في البلدان النامية او البلدان المتقدمة .

استخدام عدد من المؤشرات و ذلك للرقابة على العوامل التي تتعلق بالبيئة الداخلية للبنك ، 

 اهم هذه العوامل :و من 

 كفاءة استخدام البنك ألمواله  - أ

 السيولة-ب    

 العوامل المرتبطة بالضرائب-ج   

 ادارة المخاطر -د   

 العوامل المرتبطة بالمصروفات-ه  

 العوامل المرتبطة بالربحية-و 

 الرقابة على مدى كفاءة استخدام البنك التجاري ألمواله :-ا

 و يمكن قياس ذلك بمجموعة من المؤشرات اهمها مايلي :
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 لبنك :انتاجية العمالة با-1  

ويعني ذلك العالقة بين عدد العاملين و اجمالي االصول بالبنك ،  

 ويمكن قياسها من خالل المعادلة التالية :

 100       انتاجية العامل = اجمالي االصول  

                                    عدد العاملين                    

االنتاجية كما كان ذلك افضل و يمكن التعرف على انتاجية وبطبيعة الحال فانه كلما ازدادت 

 . العامل بقطاع البنوك و المقارنة بها

 انتاجية العمالة بالنسبة للودائع :-2

 ويمكن قياسها من خالل المعادلة التالية :

 100 اجمالي االصول انتاجية العامل بالمقارنة مع الودائع = 

                                                                                  عدد العاملين                                      

 وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك افضل 

 انتاجية العمالة بالنسبة لألرباح :-3

 ويمكن قياسها من خالل المعادلة التالية :

 100 صافي الربح        انتاجية العامل بالنسبة لألرباح =

                    عدد العاملين                                     

 دت هذه النسبة كلما كان ذلك افضلوكلما زا
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 متوسط اجر العامل -4

 ويمكن قياسها من خالل المعادلة التالية :

 اجمالي االجور                               

                   عدد العاملين                                                 متوسط اجر العامل =

ويمكن عن طريق هذا المتوسط ، و مقارنته مع مثيله في قطاع البنوك معرفة تكلفة العمالة 

 العمل . بالبنك مقارنة مع سوق العمل ، و كذلك التعرف على تطور تكاليف

 معدل العائد على االصول المنتجة :-5

المنتجة تلك االصول التي تساهم في تكوين ايرادات البنك و يمكن حساب  باألصوليقصد 

                                                      لمعدل من خالل المعادلة التالية هذا ا

 اجمالي ايرادات  التشغيل                                              

      100عدد العاملين  المنتجة              = معدل العائد على االصول المنتجة 

 وبطبيعة الحال فانه كلما زاد ذلك المعدل كلما كان افضل .

 معدل العائد على االستثمارات في االوراق المالية :-6

                           قياس هذا المعدل من خالل المعادلة التالية :ويمكن 

 صافي العائد من اوراق  المالية                                                 

      100    ستثمار في االوراق المالية اال  = معدل العائد على االستثمار في االوراق المالية  
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زاد المعدل كلما كان افضل و يفيد ذلك المؤشر في التعرف على اهمية االوراق المالية وكلما 

 كأحد بنود االستثمار .

 العائد على االستثمارات في القروض :-7

    ويمكن قياس هذا المعدل من خالل المعادلة التالية :                      

  قروض  الفوائد المحصلة من                                                 

      100          االستثمار في القروض       = معدل العائد على االستثمار في القروض    

ويمكن من خالل ذلك التعرف على دور التوظيف في القروض و تحقيق ايرادات البنك ، 

كذلك يمكن اعداد هذا المؤشر بالنسبة لكل نوع من انواع القروض و ذلك من خالل المعادلة 

    التالية :                       

  من هذا النوع    الفوائد المحصلة                                                

      100  ثمارات في هذا النوع        االست    = العائد على نوع معين من القروض          

ويقصد بها نسبة اجمالي القروض الى اجمالي الودائع و يمكن نسبة سقوف االئتمان : -8

    حسابها من خالل المعادلة التالية :                     

  اجمالي القروض                                                 

   100اجمالي الودائع                                    = نسبة سقوف االئتمان       

تعتبر كفاية رأس المال هامش األمان الذي يحتفظ به البنك لمواجهة المخاطر المحتملة بغية 

توفير الحماية للمودعين والمقرضين، ومن أجل تصنيف رأس مال البنك الوطني الجزائري 
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نقوم بحساب نسبة رأس المال األساسي إلى متوسط األصول التي تمثل ما تم ِاستعماله من 

 اسي لتمويل أصول البنك.رأس المال األس

 نسبة رأس المال األساسي إلى متوسط األصول في البنك الوطني الجزائري

 BNAالبنك الوطني الجزائري 

 2010 2011 2012 

 41600000 41600000 41600000 رأس المال المدفوع

 86804864 65647403 24839732 ااِلحتياطات

 - - - مؤونات قانونية

 40612095 42034337 42859591 البنكية العامةأموال لألخطار 

 27180499 34819139 32599909 النتيجة الصافية

 14122289 14122289 14407762 ترحيل من جديد مدين

 يطرح منها ما يلي

 23296133 23132601 22906250 التثبيتات المشتركة لاِلستغالل

 661676 661676 661676 ترحيل من جديد دائن

 على رأس المال األساسينحصل 

 186361938 174428891 132739068 رأس المال األساسي

 1840371250 1521174069 1341211616 متوسط األصول
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1 مؤشرات السيولة :-ب
 

البنك و من المعلوم ان تعد قضية السيولة و ادارتها من اهم القضايا التي تشغل بال ادارة 

للسيولة و البنك المركزي يفرض على البنوك التجارية االحتفاظ بنسب محددة بالنسبة 

االحتياطي و بجانب هذه النسب هناك مؤشرات اخرى يعتمد عليها البنك التجاري في ادارته 

 هم هذه المؤشرات مايلي :للسيولة و من ا

 نسبة الودائع الجارية الى الودائع االدخارية و االجلة :-1

عن طريق هذه النسبة يمكن تحديد احتياجات البنك من النقدية السائلة و ذلك بناء على حجم 

    الودائع الجارية باعتبارها االكثر عرضة للسحب و يمكن حسابها :                     

 الودائع الجارية                              

 100الودائع اجلة وادخارية                 =نسبة الودائع الجارية الى الودائع االدخارية واجلة 

 وكلما زادت هذه النسبة كان من الضروري زيادة السيولة .

 
                                                 

1من إعداد الطالبة بااِلعتماد على القوائم المالية للبنك.
  

رأس المال األساسي/متوسط 

 األصول
9.9% 11.47% 10.13% 

 01 01 01 التصنيف السنوي

 01 التصنيف الكلي
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 BNAالبنك الوطني الجزائري 

 2010 2011 2012 

 1414035360 1018304299 858981230 القروض

 1714793602 1296154683 1072268034 الودائع

 %82.46 %78.56 %80 نسبة التوظيف

 5 5 5 التصنيف السنوي

 5 التصنيف الكلي

 نسبة القروض إلى الودائع في البنك الوطني الجزائري :24الجدول رقم 

 نسبة السيولة بالبنك :-2

    :                      عادلة التالية المويمكن قياس هذه النسبة من خالل 

    ارصدة بنوك اخرى  النقدية +ارصدة البنك بالبنك المركزي +                       

 100                                اجمالي االصول             نسبة السيولة بالبنك=  

ويعتمد البنك على هذه السيولة في مواجهة الطلب على النقدية ، وفي المعادلة يحدد البنك 

 نسبة داخلية للسيولة اليقل عنها .
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 لضرائب :العوامل المرتبطة با-ج

تعد الضرائب من االمور السيادية التي ليس لإلدارة دور في التعامل معها اال من خالل 

رف على نسبة الضرائب الى صافي الربح قبل الضريبة من القيود الحسابية ، ويمكن التع

    خالل معادلة التالية  التالية  :                     

 الضرائب                                                           

      100     =   صافي الربح قبل الضرائب  نسبة الضرائب الى صافي الربح قبل الضرائب   

 ادارة المخاطر :-د

البنك ألخطار متعددة و يجب على االدارة ان تدير هذه المخاطر بكفاءة و هناك يتعرض 

 مجموعة من المؤشرات التي يمكن لإلدارة ان تستخدمها في هذا المجال و من اهمها :

                         نسبة حق الملكية و راس المال الى اجمالي االصول :-1

 حق الملكية وراس المال               

   100=    اجمالي االصول                    

                        نسبة حق الملكية و راس المال الى اجمالي الودائع : -2

  حق الملكية وراس المال          

   100=    اجمالي الودائع                    

 ان البنك يحتفظ بهذه النسبة لمواجهة اخطار السحب و الخطر التمويلي .فمن المعلوم 
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                        نسبة حق الملكية وراس المال االجمالي للقروض  : -3

 حق الملكية وراس المال               

   100اجمالي القروض                    =    

اخطار االستثمار في القروض حيث هناك مخاطر والغرض من هذه النسبة هو تغطية 

 تتعلق بعدم سداد العمالء للقروض.

                        نسبة حق الملكية وراس المال لألصول الخطرة  :  -4

  حق الملكية وراس المال               

   100=    االصول الخطرة                     

 مخاطر االئتمان :-5

تقاس قدرة البنك على تحصيل القروض الممنوحة في مواعيدها و يمكن حساب هذه النسبة 

                        : من خالل 

  عن السداد         المتأخرةالقروض     

   100=    اجمالي القروض                     

 مخاطر السيولة : -6

مع مخاطر السيولة من خالل نسبة يمكن التعرف على قدرة االدارة في التعامل 

                        :  االصول الى اجمالي الودائع عن طريق المعادلة
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  المستحق للبنوك         –االصول السائلة   

        100   =    اجمالي الودائع                     

 العوامل المرتبطة بالمصروفات :-ه

و دراسة سلوك المصروفات المختلفة بالبنك من اجل ترشيدها مما 1تهدف االدارة الى تحليل 

 يعمل في النهاية على تعظيم الربح.

 العوامل المرتبطة بالربحية :-و

تسعى ادارة البنك الى تحقيق الربحية ، ومن الطبيعي ان الربحية يمكن تحقيقها من خالل 

ن تقييم االداء المالي للبنك فيما االدارة الفعالة لمختلف اصول و خصوم ميزانية البنك و يمك

 يتعلق بالربحية من خالل استخدام المؤشرات التالية :

 نسبة صافي الربح :-1

                        : ويمكن حساب هذه النسبة من خالل المعادلة التالية 

  صافي الربح                   

   100=    اجمالي ايرادات التشغيل                     

 أداء استمرارية لضمان الهامة العناصر كأحد األرباح إلى تنظر اإلدارة فإن القول سبق كما

 نسبة تحديد خالل من فعاليتها قياس ويتم .األصول جودة بمدى مباشر بشكل تتأثر فهي البنك،

 .األرباح لتقييم األصول متوسط على العائد

                                                 

144,صفحة ,2015دار النشر للمناهج .عمان ,ااالردن , محمد عبد الفتاح الصريفي ,:ادارة البنوك",
1
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 BNAالبنك الوطني الجزائري 

 2010 2011 2012 

 27180499 34819139 32599909 صافي الدخل

 1840371250 1521174069 1341211616 متوسط األصول

نسبة العائد على متوسط 

 األصول
2.43% 2.29% 1.48% 

 02 01 01 التصنيف السنوي

 01 التصنيف الكلي

 

 متوسط األصول للبنك الوطني الجزائري نسبة العائد على

 نسبة هامش الفوائد :-2

                        :  تقيس هذه النسبة الفرق بين الفوائد المدفوعة و الفوائد المحصلة و يمكن حسابها 

  فوائد مدفوعة          –فوائد محصلة  

   100اصول منتجة                         

 على اجمالي االصول : معدل العائد-3

    : يمكن قياس هذه النسبة من خالل 
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  صافي الربح                 

   100=    اجمالي  اصول                     

                        نسبة اجمالي ايرادات التشغيل االجمالي االصول : -4

           يل اجمالي ايرادات التشغ        

   100=    اجمالي  اصول                     

                        نسبة الرافعة التمويلية : -5

  اجمالي االصول        

   100=    اجمالي  راس المال و حق الملكية              

 معدل النمو الداخلي لراس المال :-6

 التالية :ويمكن حسابه من خالل المعادلة 

معدل النمو الداخلي لراس المال = الرافعة التمويلية * العائد على اجمالي االصول *نسبة 

  1االرباح المحتجزة لصافي الربح بعد الضرائب

                        معدل العائد على حق الملكية : -7

  صافي الربح                 

   100=    حق الملكية وراس المال                     

 

 
                                                 

.150,صفحة ,2015محمد عبد الفتاح الصريفي ,:ادارة البنوك",دار النشر للمناهج .عمان ,ااالردن ,
1
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                        نسبة االرباح الموزعة الى صافي الربح : -8

  نسبة االرباح موزعة                 

   100=    صافي الربح                      

  :المطلب الثالث

 الهدف من رقابة المصرف المركزي على الوكالة -1

المركزي اعلى سلطة نقدية في الدولة و يعتبر بذلك رقيبا على نشاطات يعتبر المصرف 

القطاع المصرفي عامة و البنوك التجارية خاصة حتى التتعرض لإلفالس او المخاطرة 

 قيق مايلي : بمختلف انواعها و ابعادها و بذلك تستهدف رقابة البنك المركزي تح

* التثبيت من ان الوكالة المصرفية تتقيد في اعمالها و عملياتها بأحكام قانون المصرف 

المركزي و قرارات مجلس ادارته و كذا التوجيهات و التعاليم المبلغة اليها من االجهزة 

 المختصة في المصرف المركزي.

 *  تحقيق االستقرار التقدي.

 * التأكد من سالمة مصارفها المالية. 

 * تحقيق افضل معدالت للنمو االقتصادي .

هذا و تتمثل اهم انواع الرقابة التي يمارسها المصرف المركزي على البنوك التجارية فيما 

  :يلي
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 الرقابة المكتبية :

تقوم هذه الرقابة عن طريق فحص التقارير و البيانات و االحصائيات التي توافي بها 

وحدات الجهاز المصرفي للبنك المركزي ، حيث تجري عليها من الدراسة و التحليل مايمكنه 

 التي تمارس بها الوظائف . ةمن التعرف على حقيقة مراكزها المالية و درجة الكفاء

اذج خاصة تقوم بتعبئتها البنوك التجارية و ترسل البنوك التجارية ويرسل البنك المركزي نم

 تقارير شهرية تكشف عن مراكزها و يظهر فيه جانب االصول و جانب الخصوم .

وهناك التقرير السنوي حيث يراجع البنك المركزي التقارير السنوية التي يضعها مراقبو 

من خلو نشاط البنك من اي  التأكدقراراته و  تنفيذالحسابات لدى البنوك و ذلك للتثبيت من 

 مخالفة . 

 الرقابة الميدانية :

يجريها المصرف المركزي عن طريق ايفاد مندوبيه بالتفتيش على البنوك التجارية 

السياسات الوظيفة التي يتبعها البنك التجاري و مدى سالمة  بهدف التأكد من صحة 

، وفي حالة التفتيش يقوم المفتش باإلطالع على القروض التي يمنحها من الوجهة الفنية 

كافة دفاتر و سجالت البنك التجاري و قد يطلب اليه ايضاحات يراها ضرورية لتحقيق 

 الرقابة الميدانية .

 

 



 (BNAالجانب التطبيقي ) دراسة تطبيقية للبنك الوطني الجزائري              الثالث   الفصل

 

111 

 

 رقابة االسلوب التعاوني :

حيث يشترك البنك المركزي مع البنوك التجارية في دراسة المشكالت التي تواجه 

يتخذ باالشتراك معها قرارات جماعية يواجه بها تلك المشكالت و ذلك الجهاز المصرفي و 

و ينمي روح التعاون بين المصرف المركزي ووحدات المصارف مما يجعلها تنفذ القرارات 

    التوجيهات .

 تقييم إدارة البنك: -2

يتضمن لتقييم كفاءة اإلدارة في البنك قمنا بإعداد ِاستبيان وتوزيعه على أعضاء اإلدارة، 

مؤشرات جودة اإلدارة )الحوكمة، الموارد البشرية، عملية التدقيق، نظام المعلومات والتخطيط 

ااِلستراتيجي(، وهذا من أجل جمع المعلومات الالزمة لتحليل وتقييم هذا العنصر في البنك. 

 .10بلغ عدد العينة 

 وسنمنح التصنيف على أساس عدد اإلجابات، حيث:

 درجات التصنيف

لست موافق  لست موافق حيادي موافق موافق تماًما 

 تماًما

 ضعيف جدًّا ضعيف متوسط قوي قوي جّدا  التصنيف

01 02 03 04 05 
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 تقييم كفاءة اإلدارة في البنك الوطني الجزائري

 BNAالبنك الوطني الجزائري 

 الحوكمة
موافق 
 تماما

 حيادي موافق
لست 
 موافق

لست 
موافق 
 تماما

1 
يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالمعرفة 

 الكافية لمفهوم الحوكمة
 1 0 2 5 2 العدد

2 
تطبق الحوكمة كأحد المعايير األساسية 

 عند تقييم المؤسسات المقترضة.
 1 1 2 4 2 العدد

 0 3 2 3 2 العدد يعلن البنك عن كامل أهدافه ااِلستراتيجية. 3

4 
أعمال تتوفر الشفافية واإلفصاح في كافة 

 البنك
 0 3 1 5 1 العدد

 2 التصنيف

 عملية التدقيق
موافق 
 حيادي موافق تماما

لست 
 موافق

لست 
موافق 
 تماما

1 
تتجاوب اإلدارة بشكل كامل مع تقارير 

 التدقيق الداخلي.
 0 1 0 4 5 العدد

2 
تتجاوب اإلدارة بشكل كامل مع تقارير 

 التدقيق الخارجي.
 0 1 1 7 1 العدد

3 
توجد ضوابط داخلية مالئمة لطبيعة وحجم 

 أعمال البنك.
 0 2 1 4 3 العدد

 0 1 0 5 4 العدد وجود  نظام رقابة داخلية فعال. 4



 (BNAالجانب التطبيقي ) دراسة تطبيقية للبنك الوطني الجزائري              الثالث   الفصل

 

113 

 

 2 التصنيف

 الموارد البشرية
موافق 
 تماًما

 حيادي موافق
لست 
 موافق

لست 
موافق 
 تماًما

 0 4 3 2 1 العدد يعتمد البنك على نظام الحوافز. 1

2 
تمتلك اإلدارة القدرة على تحديد حجم 

 الموارد البشرية الكافية للقيام بنشاطاتها.
 0 3 0 5 2 العدد

 0 2 0 5 3 العدد تضع اإلدارة دليل عمل لكل وظيفة. 3

4 
تطبق اإلدارة خطط واضحة لتوظيف 

 الكفاءات المناسبة.
 0 1 2 4 3 العدد

5 
تعتمد اإلدارة على وضع برامج تدريب 

 فعالة.
 0 1 0 7 2 العدد

6 
يتمتع أعضاء اإلدارة بدراية كافية حول 

 السوق البنكية.
 0 1 2 4 3 العدد

 2 التصنيف

 نظام المعلومات
موافق 
 تماما

 حيادي موافق
لست 
 موافق

لست 
موافق 
 تماما

1 
وجود نظم معلومات إدارية كافية تضمن 

 ِانتقال المعلومات.
 0 2 1 4 3 العدد

2 
بإيصال المعلومات في الوقت تقوم اإلدارة 

 المناسب
 0 0 4 4 2 العدد

 2 التصنيف
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موافق  التخطيط ااِلستراتيجي
 تماما

لست  حيادي موافق
 موافق

لست 
موافق 
 تماما

1 
لإلدارة أهداف طويلة األجل تعمل على 

 تحقيقها.
 0 1 2 4 3 العدد

2 
لإلدارة القدرة على التخطيط والمرونة في 

 المتغيرة.التكيف مع الظروف 
 0 2 3 4 1 العدد

 2 التصنيف

 مجاالت أخرى
موافق 
 تماما

 حيادي موافق
لست 
 موافق

لست 
موافق 
 تماما

1 
تلتزم اإلدارة بالقوانين واألنظمة والتشريعات 

 المعمول بها.
 0 2 0 5 3 العدد

2 
تقدم اإلدارة معلومات وتقارير دورية دقيقة 

 للبنك المركزي
 0 2 0 3 5 العدد

 0 0 0 4 6 العدد لإلدارة القدرة على خلق مكانة جيدة للبنك. 3

4 
تتجاوب اإلدارة مع توصيات البنك 

 المركزي بشكل كامل.
 1 1 2 2 4 العدد

 1 التصنيف
 2 التصنيف الكلي لإلدارة
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 خاتمة الفصل :

 ان البنوك العمومية تمول معظم المؤسسات االقتصادية و الهياكل االستراتيجية فإذا

فشلت البنوك في اداء هذه المهمة شل االقتصاد الجزائري ككل ، ولهذا فال بد من التعجيل 

ولهذا يكون للجانب تفادي العواقب نامج االصالح في القطاع المصرفي لفي تطبيق فعلي لبر 

 التطبيقي له  دور جد فعال في المساهمة في المراقبة الخاضعة من طرف البنوك المركزية. 

 

 

 

 

 



                                                                  قــــائـــــــمـــة    الــمـــــــــراجــــع    
 

I -قائمة المراجع بالمغة العربية  :

:  الكتب- أ

صناعة قرارات االئتمان والتمويل في اطار االستراتيجية الشاممة ",احمد غنيم  .1

.  القاهرة,طبعة االولى ,مطابع مستقل "لمبنك

 .     طبعة اولى,دار الجامعات المصرية,"اقتصاديات االعمال و البنوك",جميل توفيق  .2

.  ، منشأة المعارف، االسكندرية، بدون سنة"نظرية النقود"حازم الببالوي،  .3

طبعة اولى , االردن ,عالم الكتب الحديث ,"النقود و البنوك", حسن خمف فميح  .4

,2006  .
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 مقدمة عامة 
 

 أ

 

تحتل البنوك منذ فترات زمنية طويمة أىمية كبيرة في مختمف االقتصاديات، ونجد أن 

أىميتيا تزداد يوما بعد يوم وذلك نتيجة التغيرات والتحوالت العميقة التي يشيدىا العالم في 

الميادين المالية، فالجياز المصرفي يعتبر القمب النابض لالقتصاد كما يعتبر المرآة التي 

 .تعكس تطور أي بمد

اذ ,وما يميز االقتصاديات الحديثة وجود انظمة رقابية فعالة عمى المجال المصرفي 

ولعل السمطة النقدية الممثمة , تعمل ىذه االنظمة عمى تحقيق التوازن النقدي داخل االقتصاد 

وفي ىذا الصدد , في البنك المركزي تمعب الدور الفعال و الرئيسي الحالل ىذا التوازن 

وتتمثل ىذه , يمارس البنك المركزي مجموعة من الوظائف المرتبطة اساسا بالبنوك التجارية 

, تسيير عممية االقتراض بين البنوك ,اقراض البنوك التجارية ,الوظائف في االصدار النقدي 

 .واىميا توجيو وتنفيذ السياسة النقدية من خالل اشرافو عمى البنوك التجارية 

نعماللبنكالمركزياليتوقفعمىإصدارالنقودفحسب  خاصةإثرتنامياالتجاه–وا 

 وعميو،فإنمراقبةإمكانيتيعمىضخالسيولةوامتصاصيايعد -نحواستقالليةالبنوكالمركزية

          تجاىاللحجموأىميةوظائفياألخرى،والخطرالذييمكنأنيتسببفييسوءاألداءوالتسيير

 .وغيابالمراقبةالفعالةوالصارمةلميامالبنوك

إذتعتبروظيفةالبنكالمركزيفيالرقابةعمىالبنوكالتجاريةمنأىموأحدثالوظائفالموكمةإليو،باعتبارالبنوكالت

 جاريةوسيمةلتمبية
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احتياجاتالتمويممنخاللتمقيالودائعوتقديمالقروضمطالبييا،حيثتنطوييذىالوظيفةالتيتقومبياالبنوكالتجا

 .أوعدمتوفيرالحمايةالكافيةلممودعين /ريةعمىعدةمخاطر،والناجمةعنبعضالعممياتاالئتمانيةو

 -كتمكالتيحدثتفيدولجنوبشرقآسيا–ومنجيةأخرى،فإنحدوثاألزماتالبنكيةوانتشارىابشكمواسع

 .يطرحإشكاليةكيفيةتفاديياومعالجتيا،السيماأنياتعدأكبرمشكمةيمكنأنيعرفيااالقتصاد

وبالنتيجة،لمتعدتقتصرالرقابةالمصرفيةعمىمراقبةدرجةسيولةالبنوكفحسب،ولكناىتمتأكثرفأكثربنوعي

 .ةااللتزاماتالمأخوذةمنقبميذىالبنوكوانعكاسياعمىمالءةىذىاألخيرة

 -وكغيرىامنالدول–إنالجزائر

سعتإلىتفعيمدورالبنكالمركزيفيالرقابةعمىالبنوكالتجارية،زيادةعمىمحاولةتطويرمختمفمكوناتالنظامالبنك

 90-10)ويعدالقانون .يبالقدرالذييؤىمياإلىتحقيقالتنميةاالقتصادية

 والمتعمقبالنقدوالقرضالدعامةاألساسية

لتطويرالنظامالنقديوالمصرفي،اعتماداعمىأسسومعاييرعالمية،وتكريسالرغبةالجزائرفيتطويرىذينالنظ

 .امين،كمايعدمحوراأساسيالممحاوالتاإلصالحيةالتيخصتالقطاعالبنكيمنذالثمانينات

 :وتجدراإلشارةىناإلىأنيذاالقانونقدعدلمرةثمتمتإعادةصياغتيمرةأخرى،وذلكباألمريناآلتيينعمىالتوالي

 03-11 واالمر 01-01 األمر
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 :اشكالية الدراسة -2

ان تطور اي اقتصاد في وقتنا الحالي يعتمد عمى تطور النظام المصرفي ومدى 

فعالية حيث يعتبر بمثابة القمب النابض لكل نشاط اقتصادي ميما اختمفت التوجيات و 

 .السياسات المتبعة ألي بمد 

كما يعتبر البنك المركزي من اىم المؤسسات المالية في اقطار العالم بتوليو ميام 

اصدار النقد وميام الرقابة بجميع انواعيا باإلضافة الى اعتبار وجوده ضروري لتنفيذ 

السياسة المالية لمحكومة والسياسة االقتصادية لمدولة و بصفة عامة نقول ان البنك المركزي 

ىو المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد وعمى عكس الحال بالنسبة لمبنوك 

التجارية فاليدف الرئيسي لسياسة البنك المركزي ليس ىو تحقيق اقصى ربح ممكن بل خدمة 

 :الصالح االقتصادي العام ومن ىنا يثور التساؤل الرئيسي الذي مفاده 

ىل لرقابة البنك المركزي عمى البنوك التجارية دورا فعاال في دعم و استقرار الجياز 

 المصرفي ؟

ويشتق من صميم ىذا السؤال الرئيسي اسئمة فرعية اخرى تدور و تتمحور عمى 

 :الدراسة شكال و مضمونا وتحميال في االجابة عمييا ومنيا 

 ما المقصود بالرقابة المصرفية و ماىي مختمف اشكاليا ؟ 

  ىل لرقابة البنك المركزي عمى البنوك التجارية تأثير عمى االقتصاد و عمى

 التوسع النقدي ؟
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  ماىي المعايير المتبعة لمرقابة المصرفية في الدول النامية عامة و الجزائر

 خاصة؟

 :فرضيات البحث -3

 :االجابة عمى االسئمة السابقة تم اعتماد الفرضيات التالية

تعتبر الرقابة المصرفية عمميات متابعة لنشاط البنوك من اصدار و اراد لحماية المودعين -1

 .و المستثمرين كما يتمثل اشكاليا في الرقابة الداخمية و الخارجية لتحقيق اقصى ربح ممكن 

في بعض الدول المتطورة قد تكون ىناك رقابة جد فعالة ينتيجيا البنك المركزي في -2

متابعة جميع فروعو المتكونة في البنوك المركزية ومن جية اخرى قد نستطيع القول انو 

 التوجد رقابة صارمة خاصة في الدول النامية 

يعتبر البنك المكان الذي يجري فيو تبادل العمالت و يتمثل دوره عمى انو الدعامة -3

 .الرئيسية لمنشاط االقتصادي القائم عمى اساس التوسع النقدي

ان االتزام الدول النامية و منيا الجزائر بمعايير بازل لمرقابة المصرفية متوقف عمى مدى -4

استعدادىا لوضع سياسات مرحمية و اولويات لمعمل بالمعايير الدولية تبعا ألوضاعيا 

 .االقتصادية وأطرفيا التشريعية و المؤسسية 

ان فعالية اي نظام لمرقابة المصرفية يتوقف عمى مدى تطبيقو عمميا و مدى مساىمة -5

السمطات االشرافية في ارساء القواعد و الترتيبات الرقابية التي تتوافق مع المعايير الدولية 
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وأفضل الممارسات خاصة في مجال تطوير االليات االشرافية تعميق مالءة البنوك و 

 .االرتقاء بأساليب ادارة المخاطر

 :اساليب اختيار الموضوع -4

 :يعود اختياري ليذا الموضوع لعدة اسباب نذكر منيا 

وكذاك الرغبة في التعمق  (بنوك و اسواق مالية )بحكم التخصص الذي ندرس فيو  -1

 .اكثر في ىذا المجال 

 .شعورنا بأىمية الموضوع من حيث ابراز اىمية الرقابة المصرفية و عالقتيا بالبنوك  -2

ايضا سبب من اسباب اختيارنا ليذا الموضوع ىي القضايا التي طرحت في سنوات  -3

االخيرة عمى المستوى الوطني و التي تخص موضوع الرقابة البنكية و المتعمقة اساسا 

بمشكمتي بنك الخميفة مما ادى ذلك الى انتباه في اىمية تقوية االساليب االشرافية و الرقابية 

عمى نشاطات البنوك لحماية مصالح المودعين و الحفاظ عمى استقرار النظام المالي 

 .الجزائري 

 :اهمية البحث -5

 :تبرز اىمية البحث من خالل النقاط التالية 

تتجمى اىمية البحث في مدى اىمية النظام المصرفي خاصة في الية الرقابة المصرفية -1

بقطاع حيوي في االقتصاد أال وىو قطاع البنوك وىو من اكثر القطاعات اندماجا في 
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االقتصاد العالمي بحيث يتطمب الكثير من االىتمام وذلك لتحقيق االستقرار المالي و تجنب 

 التعرض لالزمات و الصدمات المالية 

تتبع اىمية رقابة البنوك في صحة المعمومات المقدمة لمحفاظ عمى النظام النقدي و -2

االقتصادي بشكل عام كما ايضا تتمثل اىمية رقابة البنوك من طبيعة الخدمات المالية التي 

 .يقدميا ىذا القطاع

يبرز لنا عن اىم التحديات التي ستواجو النظم المصرفية لمدول النامية مثل الجزائر بعد -3

صدور اتفاق بازل الجديد خاصة في مايخص االلتزام بالمبادئ و المعايير الدولية لمرقابة 

 .المصرفية 

 :اهداف البحث -6

 :ييدف ىذا البحث الى 

  التعرف اكثر عمى البنوك المركزية و الدور الفعال الذي يمعبو عمى بنوك التجارية. 

  معرفة واقع الية مراقبة البنوك المركزية عمى البنوك التجارية عامة و خاصة. 

  محاولة فيم و تحميل االتجاىات التي ترتكز عمييا المعايير لمرقابة المصرفية ومدى

 .تأثيرىا عمى مستوى تفعيل االليات االشرافية لمبنوك المركزية 
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 :تحديد اطار الدراسة -7

تختمف االوضاع االقتصادية من دولة الخرى حسب النظم االقتصادية و السياسة 

وعميو , ومنو اليمكن ان نقدم دراسة واحدة تكون صالحة لكل النظم , السائدة في كل دولة 

 .ارتاينا ان تكون الدراسة التطبيقية عمى الجزائر و بالخصوص وكالة والية سيدي بمعباس 

 صعوبات البحث-9

من المشاكل التي اعترضتني أثناء انجاز ىذا البحث باإلضافة الي الظروف الخاصة 

 :نورد بعضيا فيما يمي 

صعوبة الحصول و جمع المعمومات في الوكالة نظرا لسرية الممفات و أرقام  و _ 

 .حسابات الزبائن التي تعد من أسرار المينة ، نفس الشيء  فيما يخص البنك المركزي 

قمة المراجع بالغة العربية و ىذا ما أجبرنا الي االستعانة برسائل الماجستير و التي _ 

تعد كدليل موثوق من صدقو و صحة معموماتو نظرا إلجراءات الرقابة المطبقة من طرف 

 .     الرسائل المقدمة و دراستيا بعناية مطمقة يمسئولي قسم الماجستير عل

 :محتوى الدراسة -10

قصد االجابة عمى االشكالية المطروحة في ىذه الدراسة و اختيار الفرضيات المتبناة 

اثنان تتعمقان بالجانب النظري والثالث بالجانب :قمنا بتقسيم الدراسة الى ثالثة فصول 

 .التطبيقي 
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بحيث سنتطرق في الفصل االول الى النظام المصرفي بصفة عامة مبرزين في المبحث 

االول منو نشأة وتطور النظام المصرفي باإلضافة الى انواعو ووظائفو و سنتعرض في 

واصالحتيا وسنورد االمبحث الثاني من ىذا الفصل الى ماىية البنوك المركزية و بيان وظائفو

 .في المبحث الثالث الى التخصص في البنوك التجارية و عالقتيا بالبنوك المركزية 

اما في الفصل الثاني فسنخصصو في دور البنك المركزي في االشراف و الرقابة عمى اعمال 

البنوك وإلبراز اىمية ىذا الدور ارتأينا تقسيم ىذا الفصل الى ثالث مباحث نتناول في 

اىدافيا ,وسائميا , انواعيا , مفيوميا : المبحث االول تحديد االطار العام لمرقابة المصرفية 

اما بالنسبة لممبحث الثاني فنتناول فيو الية اشراف الجياز المصرفي من خالل ابراز اىم 

الوظائف المطبقة عمى البنوك المركزية باالضافة الى ذلك يوضح لنا المطمب الثالث معيار 

اما بالنسبة ,لجنة بازل من دعائم و مستمزمات لمرقابة المصرفية الفعالة حسب لجنة بازل 

لممبحث الثالث فخصصناه في كل مايخص االساليب واالليالت الداخمية و الخارجية لمرقابة 

 , المصرفية 

ولقد خصص الفصل الثالث واالخير اللقاء الضوء عمى الموضوع الرقابة المصرفية في 

 الجزائر دراسة حالة بنك الوطني الجزائري 

 :منهج البحث-11

تضبط عممية البحث العممي مراحل عدة تبدأ بتحديد المشكمة ثم وضع الفرضيات 

 وبعدىا تجمع البيانات ثم تحميميا وصوال الى التعميمات 
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تعتمد االبحاث العممية عمى مناىج تفرضيا شروطا كثيرة اىميا طبيعة مشكمة البحث ومنو 

تعريف منيج البحث بانو مجموعة االسس النظرية العممية التي يتوقف عمى اساسيا معالجة 

 .موضوع معين لمعرفة الحقائق العممية 

تحقيقا ليدف البحث وفي ضوء طبيعتو واىميتو و مفاىيمو و فروضو وحدوده وحتى 

نستطيع االجابة عن اسئمة البحث و االلمام بكل جوانبو و اختبار صحة الفرضيات المذكورة 

 :سابقا في ضوء مايتوفر لنا من بيانات ومنو ركزنا في بحثنا ىذا عمى 

المنيج التاريخي و الوصفي و التحميمي وىذا باعتباره االنسب لمثل ىذا النوع من الدراسات 

بشكل عام واالكثر مالءمة لطبيعة موضوع بحثنا بشكل خاص وقد استخدم المنيج التاريخي 

لتتبع مراحل نشاة و تطور النظام المصرفي وكذلك لسرد خصائص ووظائف البنوك المركزية 

و البنوك التجارية من جية اخرى كذلك استخدم المنيج التاريخي في مجال وضع المعايير و 

 .المبادئ المتعمقة بالرقابة واالشراف عمى البنوك من طرف لجنة بازل 

ويظير المنيج الوصفي من خالل وصف اليات وادوات البنك المركزي لمرقابة عمى نشاطات 

البنوك وتحديد االطار العام لدور الرقابة المصرفية الذي تمارسو السمطات المشرفة عمى 

الجياز المصرفي اما بالنسبة لممنيج التحميمي لفيم وشرح معايير الرقابة واثارىا عمى النظام 

 المصرفي لمدول النامية كحالة الجزائر 


