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من تبع  ي  ل الك س السالم عل  الصال   الحم هلل ال بنعمت تت الصالحا 

م  ل ي ين بادئبإحسا  يال  اال ا ج ي شك ب العباد العلي الق أحم   أشك 

نا كا في ال أنا منا بالتق  بالعل   طيبا مبا أك  ، أنع علينا بالعافي يننا بالحل  ، 

يمها عل الشكل ال هي تق اس  ه ال تمام ه أعا في  فق  يس  يقنا   أنا ط

م،  الشك علي الي حما املستعا . فل الحم   ه ال

ي  التق يل الشك  م بج ل الن أتق ا العمل  مت حت يخ ه ا الت ق فانا باملساع  ع

فا لألستا الفاضل  ب''الع اني مج اض ''ه ا العملال قبل ت اف عل ه ام اإلش ك  ،عا 

شا جيها  م لي من ت ي عل كل ما ق أعظ تق قت  ،دافل أخلص  عل كل ما خصن ب من جه 

. اس ه ال اف عل ه ش ا  ل الساد أعضاء لجن  ط يل  ج الشك الج  كما أ

اج املناق خ اءه  ث اء املالحظا القيم من أجل  ب ا البح  اء ه  ش لتفضله بق

. ل كل من ساه في  بالص العلمي املناسب يل  م بالشك الج تن أ أتق  كما ال يف

ل بكلم طيب مشجع ني بي الع  ل كل من أم  ، ي أ بعي ا العمل من ق  نجا ه

الء أق  يال..........ل كل ه ا ج  شك

 

 



  

           

 

ابل فضل  ل بل املقصالحم هلل ال أمط علينا من  فقنا   ،فيس لنا 

ا "   أه ه تعال ل من قا فيهما سبحان      ب     ض   ق  العمل 
 
 ن  ي    ال  ال  ب     اه  ي     الا   ا   ب  ع  ت   ال  أ

اء 23ا" األيان  س  ح      اإلس

ل من  ل التشجي  ل مبع الحما   ، التشجي ل مبع الحما   ، ن ، أمي الحن اإليما مثا الصبر 

ي تفاني أبي الع حنا  ص عل تعليم كل ح   ح

ي  جي الع سف''ل  خي ي ا العمل. ''لب اد ه ع ا  ع لي ط  ال كا امل

قاء األص ب  كل األقا تي  خ  ل 

ني  شادل من شجع اإل ا بمظاه النصح  أسهم ف  ل جانب كل الظ ا   قف

ي أ بعي ني من ق  ل كل من ساع

ا العمل  ليه جميعا أه ه

 

 

 



 امللخص: 

انعكاسات عل املنظوم البنكي  ي املالي  ال جاء بعنوا التح ا البحث  تسع من خالل ه
ه األخيرة في انتشا  كبغي تأثير ه سسا الداعم لها  أه امل ف عل العومل االقتصادي  ل التع ي  الجزائ

ف عل ماهي سيا ل التع في باإلضاف  املص ي املالي  ي املالي سياسا التح اآلثا ال  أهسا التح
ض لها بعدها انتقلنا في الواقع النش الجزائ من  ل التي تتع في في الد املص تخلفها عل النظ املالي 
ي االقتصاد  فترة التح ي بي الفترة االشتراكي  احل تطو املنظوم البنكي الجزائ ف عل م خالل التع

ا مكان قانو  ض. ب الق  النقد 

ي املالي  ي–الكلما املفتاحي التح ي املالي.-العومل املالي -البنوك الجزائ مزايا التح  مخاط 

Rusume 

Nous aspirans à travers cette recherche intituleè « liberalisation finaciere et son impact sur le 

système bancaire algerien » a identifler la mon dilation èconomique ses plans inpartantes 

institutions de soutient et l’infleunce de ces dornieres dans la deffusion des pcliti ques de 

liberalisation inanciere et trancaitet ;agtile que didentifice la nature des politique de li bèralisation 

fissancieres et les plus inportants repercussians sur les systemes fissanciers et bancaires dans les 

pays concernes pgus nous evanes traite la réalite algerienne théarique en indentiflant les etapas de 

léralution du systeme bancaire algérien entre là période socialiste ;et la période de 

liberation ;economique ;tout en étant la vésiliait de la loi sur lé chérche et le preticré travers :divers 

stades de dé va ppement et cempte tenu du roé stratigi que qu elle doit atuellement et la  

trécessité de passéder les élements de la puissance et de  

concunence pecessaires dan la sauci de formes une réactien strategique pour tires profit des 

appartunités ceffertes par la libéralisation financiére et la rédaction des risqut en eraluant sa 

capacité a répondre différent bains et défi smpasés pius de prapases des stratégies appapriees que  

les mots clés la libéralisation financière les banques la mondalis atien financiere les risques et les 

avantages de la libéralisation financière   
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 قائمة األشكال

 رق الشكل عنوا الشكل الصفحة

ي  21 في الجزائ (1 -2) هيكل الجها املص  
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البنكي  صادي  غيرا االق ع من ال ل ظه مجم يع أد  ا س صاد العالم تط يشه االق
يا  ا حي د د أعما البن من منظ أ الجها البنكي ي اضح عل تط أدا  ، الت لها انعكا  العاملي

املالي بمالفي  صادي  نمي االق النظ االق يجابي عل ال ثير  د من ت ا صادي من خال تعبئ امل
ه امل يع الك له ال ا الكافي  خ فةامل ا املت مما ا عل االس عها تك خ ، فالبن في مجم

اد تبعا ل ا النشاط  اتسع ه كفما نم   ، صاد ةاعل داخفها شت مجاال النشاط االق ل حفق ت
ماتها د خ تع ماعيا ، كما أ البنحسابا البن  اج صاديا  ئيس  في تط ال اق م ب   تق

م حي كان تشكل فيما بينها  لق ظه أهميتها من الق صادي  نمي االق يل ال م م ب سياسيا، حي تق
. صادي ف القطاعا االق تنمي مت ي  م عفيها في تط  أجه فعال يع

ض من ت ما ف صادي  مل االق ث في ظل الع البنكي، فق ح ي املالي  ح طبي سياسا ال
خاص تجا  جا العاملي  ي ال تعاظ تح صص  غيرا العاملي ممل الخ ال ا  ط ي من ال الع

ا عام غ ل األ طا تطبي اتةاقي الجا بع نجا ج ما في  جا 1994الخ نشا املنظم العاملي لف م 
م1995في جانةي  ا م ،  املالي في أس ي  ، فق تعاظم املعامال النق مل املالي ياد االتجاه نح الع ع 

ال  ك جي خاص مع االتجاه العالم نح ال جا الخا يل ال اي د البن في تم ت  ، أ املا العاملي
ماتي  املعف جيا  ل كن غيرا في ال ل جان ال ا  ، ه صادي العمالق ا االق كا ل ظه االب باإلضاف 

ني  ظه الصيرف اإللكًر ي  دا النق يل،  م ث لف ح قنيا املس ي في مجا ال البنكي الج املالي 
ا املحفي أ العاملي في الس البنكي  ج املنافس س ياد د ل  غيرا املالي  ه ال ق أد ه غيرها، 

ض  دا حي أصبح البن ع عف بنشاط  الت ت اخفي  امل ال ي من املتاط الت تنش من الع لفع
. البن جي الناتج عن تغير البيئ الت يعمل فيها البن امل الخا ل الع  ك

صادي البا خال فًر  ا االق ط أه ال ي  ي املالي أح معال النظام املالي الج ح يع ال
ا قصير الممانينا من ا ك  األم ض عل ح اب املة الض د  لغا القي ، من خال  لق املاض 

د  ا تتصي امل يع  ت عطا الس مطف فعالي في عمفي ضما   ، طني د ال يف األجل عبر الح ط
ي أسعا  تح الطف املالي  ضالعمال طبقا لق الع  ل أ مق تج اإلشا هنا  ي املالي ،  ح يا ال

ي  سسا املالي ح امل عطا البن   ، ال الةائ عل مع ما املحلي  د عل تتصي االئ لغا القي
ا ال دا نشاطها، لكن ه ألسباب  كبير في  ما  يعن بالض قيام نظام بنكي ح مئ باملائ أل الحك

اف عل النظام ال م في اإلش ف تس طي س حقي تح ي فعال ل بنكي من خال تجسي سياس نق
. ا النق ق ل من االس يا مقب  مس

صادي  هج النظام االشًراكي حي عان من ع مشاكل اق ائ كغيرها من ال الت ان بر الج تع
اخ المم ت أ ح ال شاه ماعي خاص من ال منينا من الق املاض  الناتااج  النةطي  عن األ

ل املنظما العاملم 1986لعام  لي، األم ال جعفها مجبر عل اللج  ، ي من بينها صن النق ال
، حي  ي صاد العالم الج ما في النظام االق مي االن ح ي بض  ائ ناع السفطا الج حي ظه اق

صادي   م من اإلصالحا االق ائ في تطبي ح ع الج سعينا من أجل تغيير نم ش اي عق ال من ب



ـــــــمــــــــــق ــــــــــــــــــ ــــــــــدمــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

 

2 

 

صاد من ا صاد الس تسيير االق ل اق ج  صاد امل صاد ،الق ل في االق خل ال فسا املجا تقفيل ت  ،
مس اإل   ، صاديلفمباد الخاص ل صالحا جميع القطاعا االق ي من قطاع  ح ج ال ا د فة ،  اخ

ا ا ملساي الق ه املبادخ  ضا مع صن النق  ني  ا النظام حي دخف في مةا م عفيها ه الت يق
ع  ل بمجم حف األ ف في امل الت ع امج اإلصالحي  ت تبن ب في  ام اتةاقيا بي الط ب ت  لي،  ال

ض  القي ال يق  ، صادمن البرام مل سن اجع النم االق يقاف ت ا  ام ب اح لكن ،  ضخ  تير ال
ي  ني الت انةج كمشكل معق في عش ي ل الناتج في ج كبير منها عن امل ضعي املالي لف م ال ت
طن  صاد ال نعاش االق يل الهيكلي من أجل  ع نام ال حف الماني ب ، حي ت تطبي في امل سعينا ال

.  الحةا عل مس تشغيل دائ

انظ للحاج املل البنكي في الج ي املالي  ح طبي سياسا ال م البنكيح ل ةعيل أدا املنظ ، ئ ل
ا  الت يمكن صياغتها في الس ا البح  ينا ط اإلشكالي العام له ت ف االنعكاسا الت تنج عنها ا مع

الي: ه ال  الج

ائ  ما - في الج ي املالي عل الجها املص ح  .؟هي انعكاسا ال

 :  األسئل الفرعي

، يمكن  ا البح ئيسي له ل اإلجاب عن اإلشكالي ال محا ع  ض ان امل من أجل اإلحاط بكل ج
الي عي ال ل األسئف الة ه اإلشكالي   :لنا تقسي ه

ي املالي؟ - ح اسع لسياسا ال شا ال صادي في االن مل االق  .كي ساهم الع
احل تط  - ي ؟ما هي م ائ م البنكي الج  .املنظ

ي املالي؟ ما - ح م البنكي في ظل تطبي سياسا ال اجهها املنظ يا الت ت ح  .هي أه ال
 فرضيا البحث: 

ا البح من خ ئيسي له ل اإلجاب عن اإلشكالي ال عيمن أجل محا   ال اإلجاب عل األسئف الة

: الي ضيا ال ضع الة ينا  ت  ا

بر  - جا  تع ال املالي  ا في الجان النق  صادي س مل االق سسا الع املباد الت تعمل عفيها م
ي  ح تير تطبي سياسا ال ع من  س ض  امل الت ف ، من أه الع كامفي طا العالق ال في 

 املالي.

ا ا  - ص ف  ع عيا  ا ن ف تط ي ع ائ م البنكي الج صال املنظ اني مسير  ي من الق  لع

. ائ ي أدا النظام البنكي الج يجابي في تط الت كا لها انعكا  البنكي  صادي   االق

في. - ي كا لها انعكاسا عل الجها املص ائ م البنكي الج اجهتها املنظ يا الت  ح   ال
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 أهمي البحث: 

منها ال  س لسياسا الكبح شه معظ ال النامي  الناشئ  ,مما ائ خاص الج بي  الع
ه ال  حف الحق قام ه في م , ي ا املباش في اإلدا السياسي النق ماد عل األد االع املالي 

ي املالي  محا  ح جيبعمفيا ال ا الخا ا عل الس سعينا من ا، ل االنة لق فق شه فًر ال
ا ما ف ظي الناملاض  تغيرا كبير ف ، ه ما املالي ا الخ ي أس تح عاد هيكفتها  ها  من أب  املالي 

ا املالي  ي في األس املنافس الق مل املالي  اعيا الع اجه ت مي م ي تممف في ح يا ج عفيها تح
فاع ال النامي  ل أ ان تج اإلشا  جيا،  خا ما البنكي محفيا  ا الخ االنة ي املالي  ح نح ال

با  ل صع ل تع تف ال  ي أد  ح عامل مع بيئ ال سساتها املالي لف م صادياتها  قبل تهيئ اق
. مالي صادي  ما اق  أ

الت   ، ا بن العال يا كبيرا عل غ اج تح ي ت ائ من هنا أهمي البح في ك أ البن الج
ا ممل في ت ا املالي ت ي املالي، حي أخ االنة ح تطبي سياسا ال مل املالي من خال تجسي  عيا الع

صادي  عميق طال كل النظ االق د  ع ا م أثا عل املس العالم أ عل املس املحلي أبعادا 
متها البنك تنظيمي عل مس منظ ال هيكفي  ا شه ع تح له  ، ال املالي ح ه ال بر ه تع ي ، 

، ال  صاد الس ه اق قاللي  اس ن  صاد أكٌر م ل اق صاد املتط  قالي من اق حف ان الهيكفي م
جيا  ل كن عما ال ج نح اس العمل عل ال تعامالتها  قاللي في نشاطها  مكنها من الحص عل أث اس

. ط في أدا األعما البنكي  امل

 أهداف البحث: 
دها في ما يلي: اف ن ع من األه ل تحقي مجم ا البح   تسع من خال ه

ي املالي - ح شا ال ف عل كيةي ان ع  . ال

- . ائ البنكي في الج أه اآلثا الت خفةها عل النظ املالي  ي املالي  ح ف عل ماهيا ال ع  ال

م البنكي - احل تط املنظ ف عل م ع صاد  ال ي االق ح فًر ال ي بي الةًر االشًراكي  ائ الج
( الق ا مكان قان النق  .90/10ب ي ائ م البنكي الج ا تغير ج ملسا املنظ ح  ( في 

 أسباب اختيار املوضوع: 
الي ع لألسباب ال ض يا امل  :ت اخ

أه ال - ي املالي،  ح ف عل أساسيا ال ع ل ال .محا ائ في الج اجهها الجها املص يا الت ي  ح

في. - أ عل الجها املص ي م فعالي اإلصالحا الت ط ل تع  محا
 منهج البحث:  

ضيا  با صح الة اخ شكالي البح  اإلجاب عل  ع  ض ان امل ف ج قص اإلحاط بمت
ف أبعا صةي لع مت ام املنهج ال ت اس عل اس م ال خا من تق ائ امل ل الن ص  ال ع  ض د امل

 .  البح
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 خط البحث: 

ل في  ي املالي  ح ميا ح ال ل عم ع الةصل األ  ل ثال فص حي ي اس  تنقس ال
ل أن  ط  ي املالي، أما املبح الماني في ح نا املبح األ ماهي ال ، ي ي ثال مباح ح ائ ال ن اع 

هامل ثا ي املاليالي  ح حفيل النظ لسياس ال يت املبح المال في ال  ،.  

 ، ل في ثال مباح ائ  في الج يا ح الجها املص ه النظ أما في الةصل الماني فيت ب
، أما املبح الماني تنا  الق يال الت ج عل قان النق  ع هيكل  حي يعالج املبح األ أه ال

قاب في  ع املبح المال غل هيئا ال اف فيما ي أه ظائة  نات  أه مك ائ  في الج الجها املص
. قات مع ائ  في الج  الجها املص

ائ في مبحمي  في الج اجهها الجها املص فا الت ي يا  ح يت الةصل المال يع أه ال
م ات في ااملبح األ تنا مةه ها عل الجها املص أث ما املالي  ي تجا الخ ائ ةاقي تح ، لج

ائ ي املالي في الج ح اي ال ب ل اإلصالحا البنكي  ط   .املبح الماني ي
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ــتم�ي ـــــــــ   :دـ
�� �التطورات �سياق �ضمن �التحر�ر�املا�� �يندرج �ال�� �العاملية �قتصادية �ع�� �القيود�تقوم �من التحرر
� �ع�� �املصر�� �ال�شاط �حر�ة �دون �والعراقيل�ال���تحول ����الدو��املستوى �التحر�ر�املا�� �عملية �ولقد�بدأت ،

�الدو  �بتوسيع �واكتملت �املتقدمة �ل �النامية�أ�شطة �الدول �من �العديد �ل�شمل �وتدو�ل�ا،وتوسعت املصارف
ال�من�اقتصاد�مخطط�إ���اقتصاد�السوق،�إذ� باالقتصاديات�املتحولة�أو��نتقاليةعرفت�خاصة�الدول�ال���

ال���يق��ح�ا�ع���  مجال��امن�خالل�م�بإصالح�القطاع�املصر���للتحر�ر��قتصادي�أن�يكتمل�إال�باال�تمايمكن�
  .ل�ضمن�برامج��صالح��قتصادي�والتعديل�ال�يك��الدو 

  :ومن��ذا�املنطق�ارتأينا�تقسيم��ذا�الفصل�إ���ثالث�مباحث�كما�ي��    
  ما�ية�التحر�ر�املا��: املبحث��ول. 
 أنواع�التحر�ر�املا���أ�دافھ�ومبادئھ�وآثاره: املبحث�الثا�ي. 
 املا��التحليل�النظري�لسياسة�التحر�ر�: املبحث�الثالث. 
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  ما�ية�التحر�ر�املا��: املبحث��ول  
  عر�ف�التحر�ر�املا��: ل املطلب��و�. 

  املقصود�بھ�إلغاء�القيود�وال��ت�بات�والضوابط�املفروضة�ع���حر�ات�رؤوس��موال�قص��ة�وطو�لة�
ضمان�توز�ع�وتخصيص�املوارد�املالية،��جل�ع���ا��دود�الوطنية،�وإعطاء�السوق�مطلق�الفاعلية����عمليات�

وتحديد�أسعار�العمليات�املالية�طبقا�لقوى�العرض�والطلب،�كذلك�ي�ب���إلغاء�الرقابة�املالية�ا���ومية�و�يع�
�ع��� �قيود �أية �فرض �وعدم �التام �استقالل�ا �املالية �واملؤسسات �البنوك �وإعطاء �العامة، �امللكية �ذات البنوك

 .صناعة�ا��دمات�املالية�حر�ة�الدخول�وا��روج�من�
� �القيود�ع�� �إلغاء �التحر�ر�املا�� �عملية �الضوابط���مانو�ع�� �وإلغاء �وتحر�ر�معدالت�الفائدة املح��

 .ع���العمل�املصر���وتدخل�الدولة����القطاع�املا��
�مما��سمح�برفع���م ،ر�املا���يؤدي�إ���ز�ادة��دخارإ���أن�التحر��Shawو McKinnonولقد�توصل�

 :�س�ثمار�ونوعھ�ف��يد�معدل�النمو��قتصادي�وإحداث�عمق�ما���وذلك�من�خالل
  .�1سمح�التحر�ر�املا���بتدفق�رؤوس��موال��جن�ية�س�ب�ارتفاع�معدالت�الفائدة�املحلية�ا��قيقية -
س�ب�لوجوده�عند�رفع�معدالت��أييقلل�التحر�ر�املا���من�دور�القطاع�املا���غ���رس���الذي�ال�يبقى� -

  .حيث�تصبح�م�ساو����كال�القطاع�ن ا��قيقية، الفائدة
 �سمح�التحر�ر�املا���بظ�ور�مؤسسات�مالية�متخصصة�فيؤدي�بذلك�إ���تخفيض�ت�لفة�إنتاج� -

 .2ا��دمات�املالية،�كما�أن�تنوع�املؤسسات�املالية�املتخصصة�يز�د�من�درجة�التعميق�املا��
 بأنھ�إلغاء�القيود�وال��ت�بات�" العوملة�املالية" وقد�عرف�الدكتور�رمزي�ز�ي�التحر�ر�املا������كتابھ�   -

والضوابط�املفروضة�ع���حركة�رؤوس��موال�قص��ة�،وطو�لة��جل�ع���ا��دود�الوطنية،�وإعطاء�السوق�
�وتحديد �املالية، �املوارد �وتخصيص �توز�ع �ضمان �عمليات ��� �الفاعلية �طبقا��مطلق �املالية أسعار�العمليات

لقوى�العرض�والطلب،كذلك�ي�ب���إلغاء�الرقابة�املالية�ا���ومية�و�يع�البنوك�ذات�امللكية�العامة،وإعطاء�
البنوك�واملؤسسات�استقالل�ا�التام،وعدم�فرض�أي�قيود�ع���حر�ة�الدخول�وا��روج�من�صناعة�ا��دمات�

 .3املصرفية
 التحر�ر�املا���إنجاحشروط�: املطلب�الثا�ي. 

 :ر�ر�املصر���إلنجاح��ذه�السياسيةأساسية�يحدد�ا�مؤ�د�والتحشروط��ناك�أر�عة�
 �و�وجود�معدل�ت��م�منخفض�الن��ي�ستقرار��قتصادمن�أ�م�ر�ائز�: استقرار��قتصاد�الك�� -1

 �قتصاد،ارتفاعھ�يؤدي�غ���انخفاض�قيمة�العملة�وارتفاع�سعر�الفائدة�و�التا���تحدث�خسارة�كب��ة����
�ما �وذلك�بالت�سيق� الك��،�و�ذا �تداب���وقائية�وعالجية �مجموعة �اتخاذ �يجب �الك�� �النمو��قتصادي �عرقل

 :ب�ن�السياسات��قتصادية�وسياسة�التحر�ر�املصر���واملا���و��
 تتخذ�قبل�وقوع��زمات�املصرفية،�وذلك�بتصميم��يا�ل�قانونية��إجراءاتو��� :الوقائية�اءات�جر   - أ

                                            
  .162ص1�،2015د�عبد�اللطيف�مصطفى�ومحمد�بن�بوز�ان،�أساسيات�النظام�املا���واقتصاديات��سواق�املالية،�مكتبة�حس�ن�العصر�ة�الطبعة�1 

.163عبد�اللطيف�مصطفى،�محمد�بوز�ان،�أساسيات�النظام�املا���واقتصاديات��سواق�املالية،�املرجع�السابق،�ص� 2  
.73ص1999املالية،دار�املستقبل�العر�ي،�القا�رة�رمزي�ز�ي،�العوملة�. د  3  
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� ��ذه �وت��ب �املودع�ن �وحماية �املخاطر�املالية �من �ل��د �النظام���جراءاتوتنظيمية �ع�� �ح�ومية رقابة
 .املصر��

 تتخذ�عادة��عد�حدوث��زمات�املالية،�ت�ون�ع���ش�ل�تأم�ن�ع����إجراءات����:العالجية��جراءات  - ب
ذ�تتدخل�ا���ومة����البنوك�ال����عا�ي�من�مشا�ل�مالية���ماية�حقوق�املودع�ن�وحقوق�امللكية�إالودا�ع�

� ��قراص �طر�ق �عن �املركزي �البنك �يتدخل �كما �ا"ا���ومية، �السيولة �بإجراءات�لتوف�� �والقيام لنقدية
�ل�ا��،التصفية �خسائر�كب��ة �بوجود ��ع��اف �أن �النقدية �السلطات �ترى �عندما �العالجية ��جراءات وت�ون

 1تأث��ات�سلبية
من�أ�م�املعلومات�ال���يجب�توفر�ا�تلك�املتعلقة��سيولة�املؤسسات� :توافر�املعلومات�والت�سيق�بي��ما -2
،�ومعلومات�عن�إدارة�املؤسسات�املالية�ال����ساعد�ع���تحديد�مخاطر�الية�لصا���املودع�ن�واملس�ثمر�نامل

  .والعائد�املتوقع��س�ثمار 
�معد �ب�ن �العالقة �تحديد �ع�� ��عتمد �املعلومات �الت�سيق�ب�ن �ج�ة�إن �من �ا��اطرة �الفائدة�ودرجة ل

��ك��� �املشروعات �أن �والتحر�ر�املصر�� �مؤ�د �يرى �حيث �أخرى �ج�ة �من �املتوقعة �و�ر�اح �الفائدة ومعدل
 .2عائدا�والعكس���يح��ك�� مخاطرة����حالة�ز�ادة�معدل�الفائدة����

�واملا��� -3 �التحر�ر�املصر�� �عملية ��� �  :التدرج �من �املا�� �لإلصالح �و�مل �املناسب �التدرج ب�ن��عت���تحديد
�التحر�ر�املا��� �خطوات ��� ��مثل �ال��ت�ب �تحديد ��� �يتمثل �والتدرج �التحر�ر�املا��، �لنجاح �الضرور�ة الشروط
�التوجھ� �إ�� �و��دف �ا��قيقي، ��قتصاد �حاجة �مع �واملا�� �املصر�� �النظام �بتكيف ��سمح �والذي واملصر��،

د�إ���اقتصاد�محرر�وأك���استقرارا،�و�ت�ون��قتصاديات�السائرة����طر�ق�النمو�من�اقتصاد�غ���متوازن�ومقي
  :التدرج��مثل����تحر�ر�القطاع�املا���واملصر���من�خالل�ثالث�مراحل�متتا�عة�و��

 :املرحلة��و��  - أ
���� �ال�ي�لية ��صالحات �من �مجموعة �خالل �من �ا��قيقي �بتحر�ر�القطاع �أوال ��صالح �يبدأ �أن ي�ب��

أن�السيطرة�املالية�يجب�أن�ت�سيق�عملية�التحر�ر�املا��،�باإلضافة�،�كما�القطاعات��قتصاديةمختلف�
  .إ���تحقيق�استقرار��قتصاد�الك��

 :املرحلة�الثانية  - ب
�تحر�ر�معد ��� �و�ذا�من�خالل�التدرج �الداخ���، �التحر�ر�املا�� �من�� ��� �الثانية �ع���ا��طوة �الفائدة الت

  . ن�ي،وفتح�املجال�أمام�القطاع�املصر���ا��اص،�وز�ادة�املنافسة����القطاع�البالقروض�والودا�ع
  :املرحلة�الثالثة-ج

�من� �املحلية �املالية ��سواق ��� �بالدخول ��جانب ����يع �خالل �من �ا��ار�� �التحر�ر�املا�� ��خ���يأ�ي ��
��ش�ل� �وا��ار�� �الداخ�� �التحر�ر�املا�� �يت�امل �سوف �ال�سلسل �و�ذا ،� �أو�الكفاءة �املنافسة �ز�ادة أجل

  .3،�فيتحقق�نمو��ل�من�القطاع�املا���والقطاع�ا��قيقيية�أك������سياسة�التحر�ر�املا��دي�إ���فعاليؤ 

                                            
142،ص1،2014غالم�عبد�هللا،العوملة�املالية�و�نظمة�املصرفية�العر�ية،�دار�أسامة�لل�شر�والتوز�ع،ط. د 1  
143د�غالم�عبد�هللا�،�العوملة�املالية�و�نظمة�املصرفية�العر�ية،�مرجع�سابق،�ص  2  

144ملالية�و�نظمة�املصرفية�العر�ية،�صد�غالم�عبد�هللا،�العوملة�ا   3  
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 أساليب�التحر�ر�املا��: املطلب�الثالث.  
الواقع�أن�أساليب�التحر�ر�املا���تختلف�من�دولة�ألخرى�وتتوقف��ذه��ساليب�عن�أ�داف�السياسة�          

  :تقسيم�ا�إ����قتصادية�العامة،�و�مكن�
 تحر�ر�القطاع�املا���يضمن�إلغاء�القيود�ع���سعر،�الفائدة�وإطالق�الرسوم�والعموالت�وز�ادة� -

 .استقاللية�املؤسسات�املالية�وإلغاء�القيود��دار�ة��السقوف��ئتمانية
 ية�تحس�ن�السياسة�النقدية�من�خالل�تطو�ر��دوات�غ���املباشرة�ل�ا�كخفض��ئتمانات�التفضيل� -

 .���1قطاعات��ولو�ة�وتخفيف�القيود�املباشرة�ع����ئتمان
 ���يع�املنافسة����القطاع�املا���كتقليل�ا��واجز�أمام��نضمام�إ���السوق�أو�����اب�منھ،� -

،�تحس�ن��ي�ل�ملكية�الشر�ات�وإعادة��ي�لة�البنوك�ال���تدير�ا�ق��عمال�أمام�املؤسسات�املاليةتوسيع�نطا
ونقل�ا�إ���القطاع�ا��اص،�تحس�ن�وتطو�ر�الب�ية��ساسية�لألسواق�املالية�كإ�شاء�شبكة�التعامل�ب�ن�الدولة�

  .السماسرة�واستحداث�أدوات�جديدة�����سواق�الرأسمالية
 1992(و�رى� Guillain (تحر�ر�تجارة�ا��دمات�املالية�أنھ�من�الضروري�أن�يتواكب�مع�التحر�ر�املا��� 

ع����س�ثمارات�املباشرة�الوافدة�أو�املتوج�ة�غ���ا��ارج�و�صول�املالية�وتحر�ر�سعر�الصرف�وإلغاء�القيود�
  .وفتح��سواق�أمام�املؤسسات��جن�ية�ع���أساس�غ���تم��ي 

 إعادة�ت�و�ن�رأس�املال�املصر��،��وتحس�ن�: دعم�تنظيم�وا���ل�ي�ل�ا���از�املصر���و�شرا���تتضمن 
 .2املعامالت�وز�ادة�درجة�ا��ماية�للمودع�ن�واملس�ثمر�ندرجة�الشفافية����

و�رى�معظم��قتصادي�ن�أن�أفضل�السبل�لإلصالح�والتحر�ر�املا����و�أن�يتم��ش�ل�تدر����بحيث��سمح�أن�
� �املا�� �إصالح�وتحر�ر�القطاع �معدل �ع���أبطأ�ي�ون �ذلك��عمل �حيث�أن �ا��قيقي �القطاع من�معدل�إصالح

  .تجار�ة�وغ���ا�قبل�إلغاء�القيود�ع���ا��ساب�الرأسما��الال�شو�ات�إزالة�
 أنواع�ونتائج�التحر�ر�املا���وأثاره: املبحث�الثا�ي. 
 أنواع�التحر�ر�املا��: املطلب��ول: 

 : التحر�ر�املا���املح��  - أ
� �مما �الفعلي�ن، �املالي�ن �الوسطاء �سيطرة �تحت ��دخار�وجعلھ �مركزه �املح�� �التحر�ر�املا�� �إ���يتطلب يؤدي

نظام�ما���شديد�الرقابة�أو�املنافسة�محدودة،�نادون�بالتحر�ر�املا���أنھ�����حيث�توقع�امل،�فعالية�السوق�املا��
�البنو  �جددتبقى �ز�ائن �إ�� �غ���حاجة ��� �ك ��امنة�وغ���، �دامت��دخار�والقروض �ما �جديدة �ودا�ع أو�باألحرى

 من�القيود�ال���من�شأ��ا�أن��عيق�الس���ا��سن�للنظام�مطلو�ة�حيث��عد�الكبح�املا����وضعية�تحوي�جملة
  .3املا���مما�يؤدي�إ���تجزئة��سواق�املالية

  
  

                                            
166عبد�اللطيف�مصطفى�محمد�بن�بوز�ان�،�مرجع�سابق�ص�–د�  1  
.164عبد�اللطيف�مصطفى،�محمد�بن�بوز�ان،�مرجع�سابق،�ص. د� 2 
.28،�ص2012أشواق�بن�قدور،�تطور�النظام�املا���والنمو��قتصادي،�دار�الراية�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،�� 3  
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 :تحر�ر��سواق�املالية  - ب
 يتم�بواسطة�إزالة�القيود�والعراقيل�املفروضة�ضد�حيازة�وامتالك�املس�ثمر��جن���لألوراق�املالية�

بورصة�القيم�املنقولة�وا��د�من�إجبار�ة�توط�ن�رأس�املال�وأقساط�للم�شآت�واملؤسسات�املحلية�املسعرة����
  .�ر�اح�والفوائد

�واملؤسسا -ج                �البنوك �تمنع �ال�� �ا��واجز�والعقبات �إزالة �يتضمن ��خرى �املالية �ت �من�من �ف��اض
الصفقات�املرتبطة�با��ساب�املطبق�ع��� رقابة�املفروضة�ع���سعر�الصرفا��ارج،�والعمل�ع���ا��د�من�ال

ل�كعامل�حفاز�م�م�ا��اري�وحساب�رأس�املال،�و�ش���قدر�كب���من�البحوث�أن�التدفقات�املالية�الدولية��عم
�لتنمية �ا�بال�سبة �املقاي�س ��ل ��� �ينعكس �مثلما �املحلية �املالية �املصر������السوق �القطاع ����م ملباشرة

  �1شراف�والتنظيممية��سواق�املالية�بمن����ذلك�وسع�لتنوأسواق�أس�م�رأس�املال����املفا�يم�� 
  :و�ش���خ��اء�صندوق�النقد�الدو�������ذا�ا��صوص�إ���قض�ت�ن��امت�ن����

 أنھ�من��فضل�البدء����تحر�ر�التدفقات�طو�لة��جل�قبل�التدفقات�قص��ة��جل،�وتحر�ر� -1
 .و��س�ثمار�غ���املباشرقبل�اس�ثمار�املحافظ�املالية�أ ،�س�ثمار��جن��

 إن�التحر�ر�الشامل�املعامالت�وتحو�الت�رأس�املال�ال��ع���التخ���عن��ل�القواعد�والنظم�املطبقة� -2
معامالت�العملة��جن�ية،�بل�ر�ما�احتاج��مر�إ���تقو�ة�القواعد�والنظم�التحوطية�املتعلقة�بتحو�الت�العملة�

  .�جن�ية�ال���يجر��ا�غ���املقيم�ن
 أ�داف�ومبادئ�التحر�ر�املا��: املطلب�الثا�ي. 
 مبادئ�التحر�ر�املا��: 

  :تقوم�عملية�التحر�ر�املصر���ع���مبدأين
 ،�بالتوفيق�ب�ن��دخار�و�س�ثمار�عن�طر�ق�معدالت�شار�ع�باستعمال�القروض�املصرفيةتمو�ل�امل -1

 .�س�ثمارالفائدة،�برفع�ا��دخار�وحفظ�ا�
 تحديد�سعر�الفائدة����السوق�باالنتقاء�ب�ن�العرض�والطلب�عل��ا��س�ثمار�عن�طر�ق�املالئمة�ب�ن� -2

�س��الك�و�نفاق��س�ثماري،�وعليھ�فز�ادة��موال�املوج�ة�للقروض�تؤدي�إ���ز�ادة��س�ثمار�و�التا���ز�ادة�
 .2النمو��قتصادي

 أ�داف�التحر�ر�املا���  
التحر�ر�املصر���إ���خلق�شروط�املنافسة����السوق�املصر���وا��د�من��حت�ارات�والتقليل����دف             

من�ا��واجز�والعراقيل�ال���تحول�دون�التوسع����أ�شطة�البنوك،�وتوف���ب�ئة�مصرفية�تنافسية�بز�ادة�
  .جلب��دخار�و�س�ثمار

                                            
صالح�محمد�أم�ن�بر�ري،�التحر�ر�املا���واملصر���كآلية�لز�ادة�القدرة�التنافسية�البنوك����ا��زائر،�املؤتمر�العال���الدو���الثا�ي�حول�إ� 1  

.4،�ص2008مارس،��12-11النظام�املصر��،�ا��زائر،�بجامعة�قاصدي�مر�اح،�ورقلة،�  
.14،�ص1994وق�النقد�العر�ي،�مصر،�سعيد�النجار،�السياسات�املالية�وأسواق�املال،�صند� 2  



عموميات�حول�التحر�ر�املا���                                                                                                                  الفصل��ول   
 

11 
 

 آثار�التحر�ر�املا��: املطلب�الثالث. 
 ي�� ومن�أ�م��ذه��ثار�ما�:للتحر�ر�املصر���ثار��يجابية�:  
 أن�تتعاظم�املنافسة����ظل�سوق�مصرفية�مفتوحة�يؤدي�إ���تقديم�أفضل�ا��دمات�،�وما�ي�بع�� -

  :من�رفع�كفاءة�ا���از�املصر���و�رجع�ذلك�إ���ما�ي��
 يات�تطو�ر��ساليب�واملمارسات�املصرفية����السوق�املصر����ش�ل�يتواكب�مع�أحداث�التقن 

 .املتاحة����العالم
 التعرف�ع���أفضل��ساليب��دار�ة�واملحاس�ية�و�ستفادة�من�تراكم�ا����ة،�وإعداد��وادر�ا�ع��� 

 .مستوى�عال�من�الكفاءة
 تطور�العديد�من��بت�ارات�و�دوات�املالية�ال���لم�تكن�متاحة����السابق�. 
 تدعيم�سوق�رأس�مال�با����ات�املؤ�لة�واملدر�ة�تدر�ب�عاليا،����مجال��كتئاب�والسمسرة� 

  .1واملقايضة�وال��و�ج�وإدارة�املحافظ�وصناديق��س�ثمار
 إن�التحر�ر�����قتصاد�ا��دمي�املا���وتطبيق�مبدأ�أشرطة�الدولة��و���بالرعاية،�سوف�ي�يح�� -

�املب ��ذا �من ��ستفادة �الفرصة �ع�� �وا��صول �����تت�س��ادأ ��خرى ��عضاء �الدول �من �مماثلة و�س�يالت
قطاع�ا��دمات�املصرفية�كما�يؤدي�ذلك�إ���نفاد�ا��دمات�املصرفية�ل�ذه�الدول�إ���أسواق�البلدان�املتقدمة�

  .وتأس�س�فروع�بنكية�ل�ا�با��ارج
 ،�ةبارات�املنافسة��جن�يتحف���البنوك����تحس�ن�خدم��ا�املصرفية�بصورة�حقيقية����ظل�اعت -

�ا �للمؤسسات �واملالية ��دار�ة �الكفاءة �وز�ادة �ا��دمات �تقديم ��� �والتغ���دائما �بالتحديث �نقل�وذلك لبنكية
 .2،�مما�ي�يح�ل�ذه�الدول�مواكبة�التطورات�العاملية�����ذا�املجالالتكنولوجيا�املصرفية

 تحر�ر�تجارة�ا��دمات�املالية،�ي�شط�سوق�ا��دمات�املالية����الدول�النامية،��ذا�باإلضافة�إ���نمو� -
�ا����ة� ����ع �سوف ��جن�ية، �واملصارف �للشر�ات �املحلية �السلطات �معاملة �وتحس�ن �املحلية، �سواق

� �املحلية،إ�� �لألسواق �السيولة �من �مز�د �لتقديم ��جن��، �املال �ورأس ����يع��جن�ية ��� �املسا�مة جانب
 .املدخرات�املحلية

 ثار�السلبية�للتحر�ر�املصر���:  
 إن�تحر�ر�ا��دمات�املالية�واملصرفية�وتطبيق�قواعد��تفاقية�،سوف�يؤدي�إ���إحداث�أثر�سل��� -

  :ع���الدول�النامية�،�وم��ا�ا��زائر،�وال���يمكن�إيجاز�ا����النقاط�التالية
 لق�نوع�من�املنافسة�غ���املت�افئة�مع�البنوك��جن�ية،����الوقت�الذي�ال�إن�التحر�ر�سيؤدي�إ���خ -

�خدما��ا� �وتواضع �أ��ام�ا، �ملحدودية �نظرا �املنافسة، ��ذه �ملواج�ة �ا��زائر�غ���م�يأة ��� �املصارف �فيھ تزال
د�التجاري�ل�ا�مقارنة�مع�البنوك��جن�ية،�وخاصة�أن��تفاقية�أعطت�الفرصة�ل�ذه�البنوك��خ��ة����التواج

 .ولفروع�ا�ومل�اتب�التمثيل�التا�عة�ل�ا����تقديم��افة�ا��دمات�املالية�واملصرفية

                                            
.164،�ص2005عبد�املطلب�عبد�ا��ميد،�العوملة�واقتصاديات�البنوك،�الدار�ا��امعية،��سكندر�ة،�مصر،�� 1  

.245،�ص2008،��ردن،�''املصار�ف��سالمية''أحمد�سليمان،�حصاونة� 2  



عموميات�حول�التحر�ر�املا���                                                                                                                  الفصل��ول   
 

12 
 

 تد�ي�أسعار�الفائدة��سمية�ع���الودا�ع�والقروض�إ���حد�أ��ت�معھ�أسعار�الفائدة�ا��قيقية���� -
� �عوائد ��افة �ع�� �بالسلب �ا�عكس ��مر�الذي �السلبية �الت��م �معدالت �تزايد ��خرى�ظل �املالية �صول

  .1وأسعار�ا

 التحليل�النظري�لسياسة�التحر�ر�املا��:املبحث�الثالث. 
  أعمال�: املطلب��ول"McKinnon "و"shaw":  

  ر�ة�التحر�ر�املا��،�إن�املسا�مة�عمال�املؤسسة�لنظ" shaw"و"   McKinnon "�عت���أعمال�              
الدول��اقتصادتكمن����إعادة�صياغة�دالة�الطلب�ع���النقود�بحيث�تتالءم�مع�وضعية�� McKinnonالرئ�سية

النامية�الذي�يتم���بضعف��يا�لھ�املالية�وتخلف�نظامھ�املصر���وعدم�تطور�وتنوع��دوات�املالية�فيھ،�و���
ملصر���و�دخار�من�ظل��ذه�الوضعية�فإن�أ�م�مصدر�التمو�ل��س�ثمار����الودا�ع�امل��اكمة�لدى�ا���از�ا

أن�النقود�باعتبار�ا�وسيلة�دفع�فإ��ا��عت����صل�املا����ك���أ�مية����"   McKinnon "الدخل�ا��اري،�و�رى 
" mchennon"الدول�النامية،�و��ذا�تصبح�النقود�����ذه�الدول�قناة�إلزامية�ل��اكم�رأس�املال�أو�ما�يطلق�عليھ

  ."ت�املية�النقود�ورأس�املال"
  أن��ثر��يجا�ي�للتحر�ر�املا���ع���النمو��قتصادي�يمر�ع���تحر�ر�معدالت�الفائدة�"shaw"و�رى         

�الندرة� ��عكس ��ش�ل �املالية �املوارد �ع�� �والطلب �العرض �حسب �السوق ��� �تتحد �أن �يجب �وال�� ا��قيقية
  .2ال�س�ية�لالدخار

 أن�وجود�معدالت�فائدة�حقيقية�سالبة�ومتطلبات��حتياطي�" shaw"و" mchennon"و�ش����ل�من -
ال��مة�املفروضة�ع���البنوك�باإلضافة�إ���إجبار�ة�توجيھ��ئتمان�تؤدي�جميعا�إ���وجود�قطاع�ما���مقيد�

  :يتم���ب
 انخفاض�ا��افز�ع����دخار�و���يع��س��الك. 
 حو�مجاالت�غ���منتجةانخفاض��س�ثمار�أقل�من�مستواه�التواز�ي�والتوجھ�ن 
 ضعف�دور�الوساطة�املالية�����عبئة��دخار�والتخصيص��مثل�للموارد�املالية�املتاحة�وع��� 

�للموارد� ��مثل �والتخصيص ��دخار�املح�� ���م �يرتفع �الفائدة �تحر�ر�معدالت �عند �فإنھ �ذلك �من العكس
تحديد�.���مما�ينعكس�إيجابيا�ع���النمو��قتصادياملالية�وتوسع��سواق�املالية�وتطو�ر�النظام�املا���واملصر

��س��الك� �ب�ن �املالءة �طر�ق �عن �واس�ثمار�ا، ��موال �والطلب �العرض �ب�ن �بااللتقاء �السوق ��� سعر�الفائدة
  .و�نفاق��س�ثماري 

                                            
.04قدرة�التنافسية�البنوك����ا��زائر،�مرجع�سابق،�صمحمد�أم�ن�بر�ري،�التحر�ر�املا���واملصر���كآلية�لز�ادة�ال  1  
157ـ�ب��وت�ص�1994ز��ب�حسن�عوظ�هللا�ـ�اقتصاديات�النقود�وأملال�ـ�الدار�ا��امعية�ـ�  2  
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 عمال�املساعدة�لنموذج�التحر�ر�املا��: املطلب�الثا�ي�. 
  واملتعلقة�بالتحر�ر�املا���تأييدا�من�طرف�عدد�كب���من�) shaw)"1973"و"mchennon"لقيت�أعمال

��قتصادي�ن�قتصادي�ن،�والذين�اقتنعوا�بأ�مية��ذه�السياسة����ز�ادة�النمو��قتصادي�،�ومن�ب�ن�
 .)kapur)"1976"املؤ�دين�ل�ذا�املن���نذكر��ل�من�

"Galbis)"1977(،"Makheisan)"1980(،"Gelb)"1989(،"Fry)"1989(و"Markin sala)"1992(.  
 ا�تموا����نماذج�م�بدراسة�أثر�التحر�ر�املا���ع���" Makheisan"و" kapur"و"Galbis"فنجد��ل�من� -

�س�ثمار�،�و����ذا�الصدد�يذ�ب�أنصار�مدرسة�ستانفورد�إ���ان�أثر�التحر�ر�املا���ع����س�ثمار�ينقسم�إ���
   .أن�سياسة�التحر�ر�املا���تحسن��س�ثمار�كما�ونوعاأثر�ع�����م��س�ثمار�آخر�ع���نوعيتھ،�و 

 دولة�نامية،�22فقد�قام�باستخدام�بيانات�عن�قطاعات�مختلفة�ل) Mascuell fry)"1988"أما -
 ع���� �ا��قيقية �ومعدالت�الفائدة ��نتاج ��� �النمو�ا��قيقي �ب�ن �إيجابية �عالقة ��ناك �إ���أن وتوصل

  .1الرتفاع�معدالت�الفائدةالودا�ع،�كما�الحظ��ثر��يجا�ي�
 تؤدي�إ���ز�ادة�النمو��1÷إ���أن��ل�ز�ادة����معدل�الفائدة�بمقدار�" Mascuell fry"وتوصل� -

  .0.5÷�قتصادي�بـ�
 فقد�قام�بدراسة�العالقة�ب�ن�متوسط�أسعار�الفائدة�ع���الودا�ع�والناتج�الداخ���ا��ام�" Galb"أما� -

فتوصل�إ���أن�معدالت�النمو����الدول��1985إ���1965دولة�نامية،����الف��ة�املمتدة�من�34لعينة�تت�ون�من
� �املوجبة��انت �ا��قيقية �الفائدة �معدالت ��خرى ذات �بالدول �الداخ���أع���بكث���مقارنة �أن�نمو�الناتج �كما ،

�م �بثالث �زاد �موجبة �فائدة �بمعدالت �تتمتع �ال�� �البلدان ��� �فائدة�ا��ام �معدالت �ذات �بالبلدان �مقارنة رات
 .سالبة
 أنھ�وضع�نموذج�أراد�أن�يوضع�فيھ�كيف�أن�كبح�القطاع��Markin sala) "1992 "أما�فيما�يتعلق�بـ -

  .2املا���يؤثر�سلبا�ع���النمو��قتصادي�وع���فعالية�املؤسسات�املالية�����عبئة��دخار
 لنظر�ة�التحر�ر�املا���نتقادات�املوج�ة� :املطلب�الثالث. 
 إ����1973عام�"mchinnon"و"shaw"من���التحر�ر�املا������ش�لھ��ول�الذي�وضعھ��ضلقد��عر  -

  :العديد�من��نتقادات�وال����انت�تدور�حول�ثالث�محاور�رئ�سية
 :الفائدة�ع����دخار�و�س�ثمار��ثر��يجا�ي�الرتفاع�معدالت�اف��اض -1

  ومن�ب�ن�أ�م��نتقادات�ال���وج�ت�لنظر�ة�التحر�ر�املا���واملصر������تلك�املتعلقة�باألثر�الذي�            
�ا �الفائدة �أسعار �الرتفاع �إيجا�ي �أنھ �و�س�ثمار،يف��ض ��دخار �ع�� ��ل� ��قيقية �توصل فقد

إ���أن�ارتفاع�معدالت�الفائدة�يؤثر�سلبا�ع����س�ثمار�و�ذا�عكس�ما�ذ�بت��1991عام�" Dult"و"Burkeu"من
إليھ�نظر�ة�التحر�ر�املا���واملصر��،�حيث�أنھ�مع�ارتفاع�معدالت�الفائدة�ع���الودا�ع�ينخفض�الطلب�الفعال�

� �الر�ح �معدل �انخفاض ��س�ثمار�و�نتاج�س�ب �من ��ل �يفينخفض ��ثر�السل�� �و�ذا ��ثر��يجا�ي�، فوق

                                            
املاس��، ،�أثر�التحر�ر�املا���ع���النمو��قتصادي�دراسة�حالة�ا��زائر،�مذكرة�تخرج�لنيل�ش�ادةخرو�ي�عبد�املالك،�ع�ساوي�إيمان  1  

32ص ،2015جامعة�د�الطا�ر�موالي،�سعيدة�سنة  
.33،�أثر�التحر�ر�املا���ع���النمو��قتصادي�دراسة�حالة�ا��زائر،�مرجع�سبق�ذكره،�ص،�ع�ساوي�إيمانخرو�ي�عبد�املالك�   2  
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  .1النخفاض�معدالت�الفائدة�ع���القروض�الناتجة�عند�ارتفاع�املواد�القابلة�لإلقراض
 :عدم�كفاءة��سواق�املالية�و�التا���مش�لة�عدم�تناظر�املعلومات� -2
  فائدةتحديد�معدالت�(والتا�ع�ن�ل�م�أن�كبح�القطاع�املا���" mchinnon"و" shaw"لقد�اعت����ل�من�          

  إ���حقيقية�منخفضة��و�العامل�الوحيد�الذي�يؤدي�وضعية�تقييد��ئتمان�من�طرف�البنوك�إال�أنھ�بفضل
weiss "إذا�تمكنت�أعمال�"JOSE PH STIGLITY"و"Andreu النظر�ة��قتصادية�من�التأكد�ع���إم�انية�تواجد  

  د�تقييد��ئتمان��عت���كن�يجة�لعدم�كفاءةتقييد��ئتمان�ح����سواق�ال����سود�ا�املنافسة�التامة،�ووجو 
  "stiglitz"و"weiss"و�رى� علومات�ب�ن�املق��ض�ن�واملقرض�ن،�سواق�املالية�وخاصة�مش�لة�عدم�تناظر�امل

  أنھ��لما�ارتفع�معدل�الفائدة�ا��قيقي�الذي�ع���املق��ض�دفع�للبنك،��لما��انت�اس�ثماراتھ�أك���خطورة،�وإذا
�توقفھ �احتمال �للمق��ض�ن�زاد �املخاطرة �معھ �ترتفع �القروض، �ع�� �الفائدة �معدل �و�ارتفاع �السداد،  عن

  .2وتنخفض�أر�اح�البنك�املتوقعة
 :إ�مال�دور�القطاع�املا���غ���الرسمي -3

�من��قتصادي�ن�من�                �العديد �املالية �الوساطة ��� �غ���الرس�� �املا�� �القطاع لقد�دفع��قتناع�بكفاءة
املنتمي�ن�إ���مدرسة�املحدث�ن�إ���نقد�من���التحر�ر�املا���الذي�أ�مل�) 1984"(buffie"و) taylor )"1983"أمثال�

�غ��� �املا�� �للقطاع �ال�س�ية �الكفاءة �ع�� �و�ركز�املحدثون �املالية، �املوارد ����تخصيص �غ���الرس�� �القطاع دور
�مقارنة �تامة �بوساطة �يقوم �باعتباره �املوارد، �تخصيص ��� �نظرا��الرس�� �جزئية، �بوساطة �تقوم �ال�� بالبنوك

  .3يقلل�من�قدرا��ا�ع���منح�القروض�الحتفاظ�ا�باحتياطي�نقدي
  
  
  

                                            
144د�عبد�هللا�غالم،�العوملة�املالية�و�نظمة�املصرفية�،�مرجع�سبق�ذكره،ص  1  

  2 .145غالم،�العوملة�املالية�و�نظمة�املصرفية،�مرجع�سابق�،صد�عبد�هللا�
  3 .146د�عبد�هللا�غالم،�العوملة�املالية�و�نظمة�املصرفية،�مرجع�سابق�،�ص
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ــــــالصـــــــخ   : ةـــ
من�خالل�ما�عرضنا�ملختلف�عناصر�الفصل�تب�ن�لنا�أن�العوملة��قتصادية����معنا�ا�الشامل��ع���              

القائمة�ب�ن�الدول�من�السياسات�واملؤسسات�الوطنية�و�تفاقيات�املنظمة�ل�ا�تحر�ر�العالقات��قتصادية�
�وتنظيم�ا� ��شكيل�ا �لتعيد ،� �و�قتصادية �التقنية �التطورات �أفرز��ا �جديدة �لقوى �التلقا�ي �بخضوع�ا و�ذا

ظام�وت�شيط�ا��ش�ل�طبي���ع���مستوى�العالم�بأكملھ��وحدة�واحدة�،�وأ��ا�ستؤدي�إ���صياغة�جديدة�للن
بحكم�العالم��وحدة�مت�املة��جزاء��ش�ل�طبي���ودون�حواجز�أو�حدود�ومن�ثم�العوملة��ع���أن�تص���بلدان�
العالم�املختلفة�خاضعة�لنظام�عال���مس���بقوان�ن�طبيعية�حتمية،�فتظ�ر�فيھ�اقتصاديات��ذه�البلدان�بال�

  .سياسات�وطنية�و�ما�يحقق�مصا���ا��ميع
�العوملو�عت���س             �تجسيد �حتميات �أ�م �من �والبن�ي �التحر�ر�املا�� �منياسات �املز�د �إ�� �الرامية �املالية �ة

� �القيود� ،�قتصاديالتحرر �من �التحرر �ع�� �تقوم �ال�� �العاملية ��قتصادية �التطورات �ملتطلبات واستجابة
قد�بدأت�عملية�التحر�ر�البن�ي�والعراقيل�ال���تحول�دون�حر�ة�ال�شاط�البن�ي�ع���املستوى�املح���والدو��،�ول

���الدول�املتقدمة�ومن��قتصاديات�املخطط�إ���اقتصاد�السوق،إذ�ال�يمكن�للتحر�ر��قتصادي�أن�يكتمل�
إال�باال�تمام�بإصالح�القطاع�البن�ي�وتحر�ره،�كما�سا�مت�املؤسسات�املالية�الدولية�ع���رأس�ا�صندوق�النقد�

بتوسع�أ�شطة�البنوك�وتدو�ل�ا،�وتوسعت�ل�شمل�العديد�من�الدول�النامية��الدو���بالت��يل�التحر�ر�اكتملت
خاصة�الدول�ال���عرفت�باالقتصاديات�املتحولة�أو��نتقالية�من�خالل�ال��امج�ال���يق��ح�ا�ع���الدول�ضمن�

 .برامج��صالح��قتصادي�والتعديل�ال�يك��
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ــــــــــد ـــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ�يــــــــ ـــ :تمـ  

ش�د�النظام�املصر���ا��زائري��غ��ات�وتطورات�وإصالحات�تمت�ع���عدة�مراحل،فبعد��ستقالل�          
تب�تھ�����قتصادي�الذي�ورثت�ا��زائر�نظاما�مصرفا�واسعا�قائما�ع���النظام�اللي��ا��،�لكن�املفارقة�أن�املن

����ذه�املرحلة��و�النظام��قتصادي�ألشرا�ي�القائم�ع���التخطيط�مما�خلق�نوعا�من�التناقض���� ا��زائر
�عكست�سلبا�ع����عض�ا��وانب��ذه�املرحلة،�لتأ�ي��عد�ذلك�مرحلة�جديدة�و���مرحلة�التأميمات�ال���ا

  .رة��موال�إ���ا��ارج�مع�امل�اجر�نمع�عدم�وجود�إطارات�وطنية�قادرة�ع���ال�سي���مما�أدى�إ����� خاص

�ذه�املفارقات�والتناقضات�نتج�ع��ا�إختالالت��ي�لية�ووظيفية�ع���مستوى����ا���از�،�مما�دفع�          
  .بالسلطات�ا��زائر�ة�إ���القيام�بإصالحات�ع���مستوى�ا���از�املصر��

�التحر�ر�تواجھ�ا���از�املصر���ا��زائري�تحديات�كب��ة�كما�أن�املنتج�للتغ��ات�العاملية�ي��ظ�أن��ناك�            
    ا��...�زمات�املالية�والبنكية�املا��،�عمليات��ندماج�و�ستحواذ�املصر��

  :يقودنا�إ���تقسيم��ذا�الفصل�إ����ل��ذا

  التعديالت�ال���جرت�ع���قانون�النقد�والقرض�أ�م:املبحث��ول. 
 املصر���ا��زائري�م�وناتھ�وظائفھ�وأ�دافھ�ي�ل�ا���از�: املبحث�الثا�ي. 
 يئات�الرقابة����ا���از�املصر���ا��زائري�ومعوقاتھ :املبحث�الثالث�.  
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  أ�م�التعديالت�ال���جرت�ع���قانون�النقد�والقرض: املبحث��ول 
  �01/01مر(2001إصالحيات�: املطلب��ول(. 

�الصادر���01/01عت����مر�             ��مر��2001فيفري ���27 �مس �حيث �والقرض �النقد �لقانون ��عديل أول
�تقسيم� �إ�� �أساسا �و��دف �القانون �يمضون �املساس �ا��زائر�دون ��سي���بنك ��� ��دار�ة �ا��وانب الرئا���

  :مجلس�النقد�والقرض�إ���ج�از�ن

ي�ضمن�ا��دود�املنصوص�يت�ون�من��مجلس�إدارة�الذي��شرف�ع���إدارة�و�سي���شؤون�البنك�املركز �:�ول  -
 .عل��ا����القانون 

يت�ون�من�مجلس�النقد�والقرض�و�و�م�لف�بأداء�دور�السلطة�النقدية�والتخ���عن�دوره�كمجلس��:الثا�ي -
 .إدارة�لبنك�ا��زائر

رض�من�قانون�النقد�والق��23عدل�أح�ام�الفقرت�ن��و���والثانية�من�املادة��01/01من��مر�03فاملادة�           
�نيابة� ��ل �مع �وت�نا�� �العمومي �الوظيف �قواعد �إ�� �ونوابھ �املحافظ �وظائف �ال�تخضع �أنھ �ع�� �تنص وال��

م�مة�ح�ومية�أو�وظيفة�عمومية�،�وال�يمكن�للمحافظ�أو�نوابھ�أن�يمارسوا�أي��شاط�أو�وظيفة� �شر�عية�أو
  .ا�عا�ماليا�أو�نقديا�أو�اقتصادياأثناء�ممارسة�م�ام�م�،�ماعدا�تمثيل�الدولة�لدى�املؤسسات�عمومية�ذات�ط

،�وال���تنص�ع���أن�من�قانون�النقد�والقرض�22املادة�تل���أح�ام�01/01من��مر�13كما�أن�املادة�            
  .سنوات�ع���ال��ت�ب�قابلة�للتجديد�مرة�واحدة�5و6املحافظ�ونوابھ��عينون�ملدة�

  . 1يت�ون�من�أعضاء�مجلس�إدارة�بنك�ا��زائر�01/01مر�أما�مجلس�النقد�والقرض�فأصبح�بموجب��            

 ثالث���صيات�يختارون�بحكم�كفاء��م����املسائل�النقدية�و�قتصادية�و�كذا�أصبح�عدد�أعضاء�
 :��10املجلس�عشرة�بدال�من�سبعة�أعضاء�وتتمثل�صالحية�حسب�املادة�

- � �وتحديد �املجلس�ورئاستھ �أعضاء ��جتماع��عقد�ع���للمحافظ�إصالحيات�استدعاء �أما جدول�أعمالھ�،
 .أساس�بلوغ�النصاب�أي�ستة�أعضاء�ع����قل

 .تتخذ�القرارات�باألغلبية�ال�سيطة�ن�و���حالة�التعادل�ال�ي�ون�صوت�الرئ�س�مر��ا  -

  .ال�يحق�ألي�عضو����املجلس�أن�يفوض�من�يمثلھ����اجتماعات�املجلس�  -

 

                                            
القـادر بريش، التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية، رسالة دكتوراه ، جامعةعبد     1  

120.، ص2005الجزائر ،   
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،�أو��لما��انت�الضرورة�باملبادرة�من�من�رئ�سھأش�ر�ع����قل�بناءا�ع���استدعاء��03يجتمع�املجلس��ل�  -
 .1الرئ�س�أو�أر�ع�أعضاء

 �03/11مر(2003إصالحات�:املطلب�الثا�ي(. 

عن�طر�ق�أمر�رئا����بمثابة�قانون�جديد��ع������مادتھ��2003أوت��26الصادر������03/11عت����مر���          
وجاء��ذا��مر�ضمن�ال��امات�ا��زائر����امليدان�املا���واملصر���بإعداد��90/10من�قانون�النقد�والقرض��142

ث�داخل��تجابة�أيضا�للتطورات�ال���تحد،�و�اسب�ئة�الدولية�واملقاي�س�العامليةمنظومة�مصرفية�تتكيف�مع�ال
و��دف��ذا�التعديل�إ��� ،�خاصة��عد�أزمة�بن�ي�ا��ليفة�والبنك�التجاري�والصنا��،املحيط�املصر���ا��زائري 

  : 2ما�ي��

�عز�ز�العالقة�ب�ن�بنك�ا��زائر�وا���ومة�وذلك�من�خالل�إ�شاء���نة�مش��كة�ب�ن�بنك�ا��زائر�ووزارة�املالية�  -
،�إضافة�إ���إثراء�شروط�ومحتوى�التقار�ر��قتصادية�واملالية�تخدامات�ا��ارجية�والدين�ا��ار���سل�سي���

 .و�سي���بنك�ا��زائر

�والقرض� - �النقد �مجلس �صالحيات �ب�ن �الفصل �خالل �من �وذلك �صالحيتھ �ممارسة �ا��زائر��� �بنك دعم
� �تدعيم � �ومن�خالل �ا��زائر�، �بنك �إدارة �مجلس ����وصالحيات �دور�ا �وتفعيل �املصرفية �ال��نة استقاللية

 .مراقبة�أ�شطة�البنوك،�بإضافة�أمانة�عامة�ل�ا�وإمداد�ا�بالوسائل�والصالحيات�ملمارسة�م�ام�ا

حدد�بوضوح�العالقة�ب�ن�بنك�ا��زائر�وا���ومة�فمنح�البنك��03/11و����ذا��طار�يمكن�القول�أن��مر� -
السياسة�النقدية�املناسبة�وتنفيذ�ا����إطار�الرقابة�ال���تمارس�ا�وزارة�املالية���ستقاللية�ال���تمكنھ�من�رسم

�يتعلق�بالسياسة� �ا��زائر�فيما �بنك �إليھ �يخلص �ما ��عديل �من �تمك��ا �ال�� �املضادة �السلطة �ا���ومة ومنح
والبنك�التجاري�ا��ليفة��النقدية،�و�عود�الس�ب����ذلك�إ���حال����فالس�والفساد�ال���ش�د��ا��ل�من�بنك

 .3الصنا��

 �2009/2010/2011عديالت�قانون�النقد�والقرض�: املطلب�الثالث. 

  :  �2009عديالت�قانون�النقد�والقرض�لسنة -أ�

املتعلق�بأرصدة�العملة�الصعبة�لأل��اص�املدني�ن�غ���املقيم�ن��17/02/2009املؤرخ������09/01مر�رقم� -
  .رصيد�من�العملة�الصعبة�لدى�البنك�الوسيط�املعتمد��سمح�ل�م�بفتح

املتعلق�بوضع�قواعد�عامة�لألوضاع�املصرفية�املتعلقة�بالقطاع��26/05/2009الصادر������09/03مر�رقم� -
 .املصر��

                                            
.121عبد�القادر�بر�ش،�مرجع�سبق�ذكره،�ص� 1 
.31،�ص2006صاد�السوق،�رسالة�دكتوراه،�جامعة�ا��زائر،�تكييف�املنظومة�املصرفية�ا��زائر�ة����ظل�اقت�إس��اتيجيةرشيد�إدر�س،�� 2  
. 32رشيد�در�س،�مرجع�سبق�ذكره،�ص� 3 
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  :�2010عديالت�قانون�النقد�والقرض�لسنة��-ب

�بأ�م�26/08/2010املؤرخ�����10/04رقم��،�عن�طر�ق��مر 2010جاء��ذا��صالح�لسنة�           ،�حيث�جاء
  :النقاط�التالية

 .�عز�ز�قدرة��بنك�ا��زائر����مجال�اختبارات�الصالبة�املالية�باالستعانة�بج�از�الوقاية�وحل��زمات�  -

 .الكشف�املبكر�عن�نقاط�الضعف�وذلك�متا�عة�أفضل�البنوك  -

 .ملا���ا��ار���من�خالل�ال�سي���املرن�لسعر�الصرفمسا�مة�السياسة�النقدية�����ستقرار�ا  -

  :�2011عديالت�قانون�النقد�والقرض�لسنة�-ج

زل�الدولية�إصدار�أقصد�تطو�ر�أك���إطارا�لتنظي���لالستقرار�املا������تأقلم�مع�املعاي���ا��ديدة�ل��نة�ب            
يلزم� ،2011مجلس�النقد�والقرض����ماي�نظام�يتعلق�بتحديد�وقياس�و�سي���ورقابة�خطر�سيولة�من�طرف�

�أصدر �كم �اح��امھ، �يجب �أد�ى �سيولة �تطبيق�أحسن� املجلس البنوك�معامل �إرساء �أجل �من �ثانيا، نظاما
��ذان� ��سا�م �كما �التقار�ر��ح��از�ة، �نوعية �وتحس�ن �البنوك، �ب�ن �ما �العمليات �ومتا�عة ل�سي���سيولة

�أدوات��شراف�والرقا �����عز�ز�أك���لالستقرار�وصالبة�النظام�املصر���ا��زائري�كما�ا���ازان�يدعمان� بة،
�عمالن�ع���الت�بؤ�واملتا�عة�الدقيقة�للسيولة�املصرفية�من�طرف�بنك�ا��زائر�و�ذا����إطار�إدارتھ�للسياسة�

 .1النقدية

 وأ�دافھ وظائفھ، �ل�ا���از�املصر���ا��زائري�،مكوناتھ،ي�: املبحث�الثا�ي�. 
 � ي�ل�ا���از�املصر���ا��زائري  :املطلب��ول�.  

�عدد� املصرفية ش�دت�املنظومة            �وصل �البنوك�العمومية �جانب �فإ�� ��خ��ة �الف��ة ��� �م��وظا توسعا
بن�ا�،�ومؤسسة�مالية�و�ت�ون�ا���از�املصر���ا��زائري�من�ثالث�قطاعات�أساسية��26البنوك�املعتمدة�إ���
 :ت�مالية،�و�اتب�التمثيل�و�و�ما�يب�نھ�الش�ل�املوا��و���بنوك�ومؤسسا

  

  

  

  

  

                                            
.124 – 123،ص2012لطا�ر�لطرش،��قتصاد�النقدي�والبن�ي،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية�ا��زائر، ا  1  
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  .يو����ي�ل�ا���از�املصر���ا��زائري ): 1(الش�ل�رقم

  

  
  

  

     

    

    

    

    

                       

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

:55    :03/03/2016/10 le www.bank.ofalgeria.dz.consulteاملصدر�  

 بنك�ا��زائر

  البنوك املؤسسات�املالية  م�اتب
 التجارية

البنوك�

التجار�ة�

 العامة

البنوك�التجار�ة�

 ا��اصة

  القرض�الليو�ي

البنك�العر�ي�
ال��يطا�ي�
  التجاري 

اتحاد�البنوك�
العر�ية�

  والفر�سية

القرض�
الصنا���
  والتجاري 

القرض�
  الفال��

بنك�تو�س�
 الدو��

ينونيون�
  بنك

  السالم

  فينالب

شركة�
إعادة�

التمو�ل�
  الر���

بنك�
ا��زائر�
  الدو��

  سوفينا

القرض�
�يجاري�

 للتعاون 

  ال��كة�بنك

  سي���بنك

البنك�العر�ي�
  ABCللتعاون�

  ن�يكس�س�بنك

  الشركة�العاملية

البنك�العام�
  GBMاملتوسطي

  الر�ان�بنك

بنك�العرب�
  ا��زائري 

البنك�الوط���
  الشع��

  

البنك�الوط���
 ا��زائري 

BNA 

القرض�الشع���
 CPAا��زائري 

بنك�الفالحة�
والتنمية�

 BADRالر�فية

بنك�التنمية�
  BDLاملحلية
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 مكونات�ا���از�املصر���ا��زائري  :املطلب�الثا�ي. 

املركزي�الذي�يا�ي����ا���از�املصر���،�ومجموعة�من�يت�ون�ا���از�املصر���ألي�دولة�عادة�ع���البنك�              
�وكذا� �التجار�ة �والبنوك �املركزي �البنك �إ�� �املطلب ��ذا ��� �التعرض �و�التا���س�تم ��شرف�عل��ا البنوك�ال��

 .البنوك�املتخصصة�و�سالمية

 :البنك�املركزي :أوال� -

   :�عر�ف�البنك�املركزي  -1

البنوك�أو�بنك�الدولة�وشيخ�املصارف،�و�و�مملوك�للقطاع�العام�ول�س�للقطاع��عرف�ع���انھ�بنك�              
�أي�دولة�و�عد�مسئوال�عن� ��� �الفقري�للقطاع�املصر�� �والبنك�املركزي�يمثل�العمود �فيھ، ا��اص�أي�دور

أن�لھ��عملية�إصدار�وتنظيم�العملة�و�حتفظ����أي�دولة�باالحتياطي�من�العمالت��جن�ية�و�قوم�بإدار��ا�كما
 .1دور�بارز����عملية�التنمية��قتصادية

              � �أنھ �ع�� �أيضا �مستقلةو�عرف �عامة �اعتبار�ة �النقدية� ،��صية �السياسة �تنظيم �يتو�� حيث
  .2و�ئتمانية�واملصرفية،و�شرف�ع���تنظيم�ا�وفقا�ل��طة�العامة�للدولة

   :خصائص�البنك�املركزي  -2

            � �البنك ����يحظى �ذكر�أ�م�ا �يمكن ��خرى �البنوك �عن��افة �ا��صائص�تم��ه �من �بمجموعة املركزي
  :النقاط�التالية

 يقع����قمة�ا���از�املصر���ال��س���لتحقيق�الر�ح�دائما�وإنما�لتحقيق�املص��ة�العامة . 
 ي�ون�دائما�امل�يمن�ع����ئتمان. 
 يمثل�سلطة�الرقابة�العليا�ع���البنوك. 
 3طرف�الدولةي�ون�مملوك�من�. 

    .البنوك�التجار�ة :ثانيا�  -

 :�عر�ف�البنوك�التجار�ة  -1

   :يمكن��عر�ف�البنوك�التجار�ة�ع���النحو�املوا�� -

 املباشر�والغ���مباشر�وأ�م�ما�يم���ا،�(يطلق�ع���البنوك�التجار�ة�بنوك�الودا�ع�ال���تتعامل�باالئتمان�           

                                            
.173،�ص2006ز�اد�رمضان�ومحفوظ،�جودة،��تجا�ات�املعاصرة����إدارة�البنوك،�دار��وائل�للطباعة�وال�شر،�عمان،�� 1  
.50،�ص2002عبد�الغفار�حنفي،�غدارة�املصارف،�الدار�ا��ديدة�لل�شر،�القا�رة،�� 2  
.75-72،�ص�1999مصطفى�رشيدي�شيحة،�النقود�واملصار�ف�و�ئتمان،�دار�ا��امعة�ا��ديدة�لل�شر،�القا�رة،�� 3  
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 .1وا��سابات�ا��ار�ة�و��تج�عن�ذلك�ما��س���بخلق�النقود ،قبول�ا�للودا�ع�تحت�الطلب

�أنھ             �ع�� �التجاري �البنك �الفر���� �ال�شر�ع �عرف �من�" وقد ��موال �بتلقي �تقوم �ال�� �املؤسسة تلك
�ذه��موال���سا��ا�ا��اص����عمليات�ا��صم�و�ئتمان�أو��استخداما��م�ور�ع���ش�ل�ودا�ع،�ثم�إعادة�

 .ت�املالية���العمليا

 :خصائص�البنوك�التجار�ة -2

 للبنوك�التجار�ة�عدة�خصائص�يمكن�إيجاز�ا����ما�ي��:  
  مؤسسات�مالية��دف�ا�تحقيق�الر�ح�ع���خالف�البنك�املركزي 
 ت�ون����املرتبة�الثانية��عد�البنك�املركزي����ا���از�املصر�� 
 2(تتعدد�عمليا��ا�وت�نوع����جميع�الودا�ع،وتقديم�القروض( 

  .البنوك�املتخصصة�و�سالمية :ثالثا��� -

  :البنوك�املتخصصة -1

���نوع�من�أنواع�البنوك�التجار�ة،تلعب�دور�كب������املسا�مة�����سراع�ب��امج�التنمية��قتصادية�            
  :و�جتماعية،من�خصائص�ا�ماي��

 تقبل�الودا�ع�من��فراد،��عتمد�ع���رؤوس�أموال�ا. 
 اجتماعية�أك���من�خاصة�،�لذلك�تقوم�الدولة�بتقديم�مساعدات�ل�اأ�داف�ا�. 
 تقديم�خ��ات�فنية����مجال�التخصص�لدى�البنوك. 

    أما�أنواع�ا�تتمثل�فيما�ي�� -

 سا�م����تنمية��قتصاد،�والعمل�ع���تحقيق��كتفاء�الذا�ي :بنوك�زراعية� 
 سا�م����تمو�ل�املشروعات�ا��يدة :بنوك�صناعية�� 
 سا�م����بناء�العقارات :عقار�ة�بنوك� 
 اس�ثمار�: بنوك��عمال� �ح���ي�ون��دف�ا و���البنوك�ال���تقوم��عمليات�تجميع�املدخرات�وتنمي��ا

 :جزء�كب���من��موال�و�ندرج�ضمن��ذه�البنوك
 .بنك��دخار -
 .بنك��س�ثمار -

 

                                            
.17،�ص1996عبد�هللا���عمة�جعفر،�محاسبة�امل�شآت�املالية،�دار�حن�ن،�عمان،�� 1  
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 .1رصناديق��س�ثما -

  :البنوك��سالمية -2

            � ��ذه �واسعة��ن�شار�تقوم �ل�ست �و�� �الر�ا، �تحرم �أ��ا ��سالمية،حيث �الشر�عة �مبادئ �ع�� البنوك
 .فالبنك��سالمي�ال��عت���تجار�ا�ألنھ�ال�يتعامل�بالفائدة،و�مول�حسب�عمليات��دخار

 وظائف�وأ�داف�ا���از�املصر�� :املطلب�الثالث. 

�و             �عدة �بإسناد �ا��زائر�ة �السلطات �قامت �أ�م�لقد ��شتغل �باعتبار�ا �أنواع�ا �ب�افة �للبنوك ظائف
�وأنواع�ا� �تقسيما��ا �البنوك�تختلف�باختالف �املصرفية،حيث�أن�وظائف �الساحة �ع�� �املوجودة القطاعات

  .و�التا���س�تم�����ذا�املطلب�التطرق�إ���وظائف�ا���از�املصر���وأ�دافھ

  .وظائف�ا���از�املصر��: أوال� -  

          � ��شغل�يقوم �ال�� �والتحوالت �التطورات ��افة �كمسايرة �الوظائف �من �العديد �بتأدية ا���از�املصر��
 :الساحة�املصرفية

 :رزت�عدة�وظائف�للبنك�املركزي�أ�م�ا ب:وظائف�البنك�املركزي  -1
 يع�النمو��قتصادي���. 
 إصدار�النقود�الورقية�القانونية�تحت�قيود�معينة�تتوافق�وحاجة�املعامالت. 
 املس�شار�املا���واملسؤو���عن��حتياطات�ا���ومية�عت���. 
 يقوم�البنك�املركزي�بوظيفة�الرقابة�ع���البنوك�ليضمن�سالمة��وضاع�املالية�ل�ذه�البنوك�

 .وكذلك�سالمة�ا��دمات�املصرفية�ال���تقدم�ا�ل��م�ور 
 مراقبة��ئتمان�كما�ونوعا،وعملھ�ع���تنفيذ�السياسة�النقدية�املرغوب�ف��ا. 
 �،يقوم�بتقديم�املساعدة�للبنوك�التجار�ة،من�خالل�مساعد��ا�ع���تأدية�ا��دمات�البنكية

 .2وتأكيد�ل�ذه�الوظيفة�ف�و��عت���بنك�البنوك
  :وظائف�البنوك�التجار�ة -2

��فراد�              �الودا�ع �بقبول �معتادة �بصفة �القيام �أ�م�ا �الوظائف �من �بالعديد �التجار�ة �البنوك تقوم
بالبنوك��غض�النظر�ع���مد��ا�حيث��عد�ذلك�يدفع�ا�ل�ا�عند�الطلب�أو�بناء�ع���إخطار�سابق،��وال�يئات

�السلبية� �الوظيفة �تتعدى �بل �فقط �ذلك �ع�� �التجاري �البنك �محدد،وال�تقتصر�وظيفة �أجل ��� �ذلك و�تم
 .���3دخارلتصبح�إيجابية�تتمثل����جذب��ذه�الودا�ع�عن�طر�ق�تنمية�الو����دخاري�وحث��فراد�ع�

                                            
.31 -30،�ص2006عبد�الفتاح�الص����،�إدارة�البنوك،�دار�املنا���لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��� 1  
. 44ص1984ب��وت للطباعة�وال�شر،�ال��ضة�العر�يةدار� صب���تادر�س�قر�صة،�النقود�والبنوك،  2  
. 21-20محمد�عبد�الفتح�الص����،�إدارة�البنوك،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�� 3  
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 :وظائف�البنوك�املتخصصة -3

 :تتمثل�وظائف�البنوك�املتخصصة����ما�ي��

  البنوك�الصناعية  - أ

��دف�بصفة�خاصة�إ���تقديم�العديد�من�ال�س�يالت�إ���املؤسسات�الصناعية�لف��ة�متوسطة�وطو�لة�          
 .�1جل�كما��سا�م����إ�شاء�الشر�ات�الصناعية

  :البنوك�العقار�ة  - ب

��دف��ذه�البنوك�إ���تمو�ل�قطاع��س�ثمارات�العقار�ة�مقابل�ر�ونات�عقار�ة�و�ما�أن�تمو�ل�ا�ي�ون�            
 .لف��ات�طو�لة��جل��س�ية�ف����عتمد�ع���مصادر�طو�لة��جل�أيضا

  :البنوك�الزراعية�-ج    

           � �الزرا�� �للقطاع �ال�سليف ��عملية �الزرا�� �البنك ��حتياجات�يقوم �ع�� �ل��صول �الفرصة التاحة
 .الضرور�ة�ل�ذا�القطاع

  :بنوك��عمال�-د   

يمكن�عمل��ذه�البنوك�التجار�ة،����أ��ا�تخدم�القطاعات�ال���ت��م�تلبية�احتياجات�طو�لة�املدى�من�           
لبنوك�،ذو�أ�مية�طرق��ذه�البنوك��س�ب�طبيعة�عمل�ا�و�ظ�ر�من�خالل�ما�سبق�عرضھ�أن��ذا�النوع�من�ا

 2بالغة�التمي������تجميع�املدخرات�وت�شيط�حركة��س�ثمار

  :��داف�الرئ�سية�ل���از�املصر��: ثانيا� -

 :البنك�كغ��ه�من�منظمات��عمال��س���إ���تحقيق�عدد�من���داف�أ�م�ا�ماي��        

 .س���البنوك�إ���تحقيق�و�عظيم�الر�ح -
 .�س�ثمار�عظيم�معدل�العائد�ع��� -
 .املحافظة�ع���قوام�معقول�من�السيولة -

 :وتتمثل����ما�ي��) أ�داف�إنتاجية(أ�داف�مرتبطة�با��دمات�املصرفية�       

 .تقليل�الوقت�الضا�ع -
 .تنو�ع�وتطو�ر�ا��دمات�املصرفية�ملواج�ة�متطلبات�جم�ور�العمالء -

                                            
.252،�ص2000أحمد�فر�د�مصطفى،�محمد�عبد�املنعم�عقر،��قتصاد�النقد�واملصر��،�مؤسسة�شباب�ا��امعة،�القا�رة،�� 1  
.238ز�اد�رمضان،�محفوظ�جودة،��تجا�ات�املعاصرة����إدارة�البنوك،�مرجع�سبق�ذكره،�ص� 2  
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 .تحقيق�ت�اليف�تقديم�ا��دمات�املصرفية -
 .املصرفيةتحس�ن�ا��دمات� -
 .أ�داف�خاصة�بالبقاء�و�ستمرار�وتجنب��خطار -
 .أ�داف�خاصة�بالنمو�و�ستمرار�واملحافظة�ع���موارده�املالية�وال�شر�ة�وحماي��ا -
تتمثل����تحقيق�مستو�ات�مرضية�من�العوائد�أو�ا��دمات�ألطراف�التعامل�أ�داف�جماعية�و�ي�ية� -

 .1الداخ���وا��ار��
 ت�الرقابة�ومشا�ل�ا���از��املصر���وكيفية�معا����ا�يئا: املبحث�الثالث 

  يئات�الرقابة����ا���از�املصر���ا��زائري  :املطلب��ول�. 

إن�قانون�النقد�والقرض�زود�السلطة�النقدية�بآليات�و�يئات�للرقابة�وذلك�ح���ي�س���للنظام�املصر���           
 : ـالصادرة�����ذا��طار�و�تعلق��مر�بممارسة�أعمالھ����نوع�من�����ام�مع�القوان�ن�

 :مركز�ة�املخاطر -1

حيث�ت�لف�بجمع��ل�املعلومات�ا��اصة�بالقروض� و�����نة�تقوم�ب�نظيم�و�سي���البنك�املركزي،               
املمنوحة�و���معلومات�تتعلق�بأسماء�املستفيدين�من�القروض،الضمانات�املقدمة�مقابل��ذه�القروض��عد�

وعليھ�ال�تمنح� من�قانون�النقد�والقرض،��160ل�مخاطر�القروض،و�ل��ذا�منصوص�عليھ����املادة�تحديد�
�ع�� �حصول�ا �إال��عد �التجار�ة �البنوك �من �مركز�ة� القروض �القرض �من �باملستفيد �ا��اصة �ل�املعلومات

  . 2املخاطر�ليتمكن�من�إعادة�تمو�ل�خز��تھ

الصادرة��92/01مركز�املخاطرة�عن�بنك�ا��زائر�تمثل����الالئحة��كما�صدر�قانون�آخر�يتضمن�تنظيم          
  :وذلك��غية�تحقيق��دوار�التالية�،��1992مارس�22عن�بنك�ا��زائر�بتار�خ�

 .ترك���املعلومات����خلية�واحدة�تقع�ع���مستوى�البنك�املركزي  -
 .ملؤسسات�املاليةجمع�املعلومات�ا��اصة�باملخاطر�ال���تنجم�عن��شاطات��تمان�للبنوك�وا -
 .�شر��ذه�املخاطر�أو�منح�ا�للبنوك�واملؤسسات�املالية�مع�مراعاة�السر�ة -

 :��نة�الرقابة�املصرفية -2
لقد�تطرق�قانون�النقد�والقرض�إ���الرقابة�ع���البنوك�واملؤسسات�املالية�و�ت���ذلك����املادة� -

ت�شأ���نة�مصرفية�م�لفة�برقابة�حسن�تطبيقي�القوان�ن�و�نظمة�ال���تخضع�ل�ا�:"منھ�134
 ........."البنوك�واملؤسسات�املالية�و�معاقبة�املخالفات�املث�تة

 كما�حدد��ذا�القانون�صالحيات��ذه�ال��نة�وموقع�ا����النظام�املصر���وش�ل�العالقة� -

                                            
202.ص ،  199ب��وت، الدار�ا��امعية، اقتصاديات�النقود�واملال، عامر�أحمد�حش�ش،   1  
.71صليحة�بن�ط��ة،�مرجع�سبق�ذكره،�ص� 2  
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�ا��زائر�و�ق �و��ن�بنك �بي��ا �املحافظ�املتواجدة �من �ل��نة �تتألف �ا��زائر�ة،إذ �املصرفية �ال�يئات ية
� �ملدة ��عينون �أعضاء �وأر�عة �الوز�ر��ول��5ونائبھ �يصدره �مرسوم �بموجب �للتجديد �قابلة سنوات

�ح �اختبار�ما �يتم �وعضوان �العليا، �من�املحكمة �املاليةوقاضيان�منتدبان �كفاء��ما واملصرفية� سب
  .1441سب�املادة�يق��ح�ما�وز�ر�املالية�و�ذا�ح

          � �الرقابية �أعمال�ا �ال��نة �املس�نديةوتمارس �الوثائق �تفقد �أساس �الز�ارات� ،ع�� �طر�ق �عن وكذلك
�أي� �من ��يضاحات �طلب �إ�� �ال��نة ��ذه �صالحيات �تمتد �أن �املالية،و�مكن �واملؤسسات �للبنوك امليدانية

� �بموضوع�الرقابة�دون�أن�ي�ون�ذلك�م��را �املالية���ص�لھ�عالقة للتحفظ�من�خالل�البنك�أو�املؤسسة
�والتداب��� ��جراءات �من �تتخذ�جملة �ال��نة ��ذه �فإن �الرقابية �العمليات �ملمارسة �السر�امل��،ون�يجة بدافع

 .،�العقو�ات�التأدي�ية�واملالية

 :مركز�ة�عوارض�الدفع�- 3

بإ�شاء�مركز�ة�لعوارض�الدفع� 1992مارس��22املؤرخ�����92/02قام�بنك�ا��زائر�بموجب�النظام�رقم
�املالي�ن��نضمام�إ����ذه�املركز�ة�وتقديم��ل�املعلومات�الضرور�ة�ل�ا�وتقوم� وفرض�ع����ل�الوسطاء
�اس��جاع� �تظ�ر�عند �ال�� �واملشا�ل �ا��وادث �ب�ل �املرتبطة �املعلومات �ب�نظيم �الدفع �عوارض مركز�ة

  :ئل�الدفع�وتت��ص���القروض�او�تلك�ال���ل�ا�عالقة�باستعمال�مختلف�وسا

قد�ينجم�ع��ا�و�سي���ا،وتتضمن��ذه�البطاقة��ل�ا��وادث� تنظيم�بطاقة�مركز�ة�لعوارض�الدفع�وما -
  .املتعلقة�بمشا�ل�الدفع�أو��سديد�القروض

�شر�قائمة�عوارض�الدفع�وما�يمكن�أن�ينجم�ع��ا�من�تبعات�وذلك�بطر�قة�دور�ة�وتبليغ�ا�للوسطاء� -
  .2سلطة�أخرى�معينة�الي�ن،�وإ���أيامل

  :ج�از�م�افحة�إصدار�الشي�ات�بدون�مؤونة�- 4

و�عمل��ذا�ا���از�ع���تجميع��1992مارس�22املؤرخ�����92/03تم�إ�شاء��ذا�ا���از�بموجب�النظام�                
�املعلومات�إ��� الوسطاء�املعلومات�املرتبطة��عوارض�دفع�الشي�ات�لعدم�كفاية�الرصيد�والقيام�ب�بليغ��ذه

�الوسطاء املالي�ن�املعني�ن، �3و�جب�ع�� �الرصيد�أو�، �لعدم�كفاية املالي�ن�الذين�وقعت�لد��م�عوارض�الدفع
�إ���الوسطاء� �بذلك�إ���مركز�ة�عوارض�الدفع�ح���يمكن�استغالل�ا�وتبليغ�ا لعدم�وجود�أصال�أن�يصرحوا

��خر�ن، �� املالي�ن �ع�� �يطلعوا �أن �املجال ��ذا ��� �عل��م �دف���و�جب �أول ��سليم �قبل �الدفع �عوارض �ل
  .للشي�ات�للز�ون 

                                            
174،ص2004نوافل�سماي��،�إش�الية�استقاللية�البنوك�املركز�ة،�مذكرة�ماج�س��،�جامعة�العر�ي�الت����،�ت�سة،   1  
.114نوافل�سماي��،�مر��ع�سبق�ذكره،�ص�� 2  
ة�اقتصاديات�شمال�ا��يال�����ة،��صالحات�املصرفية����القانون�ا��زائري����إطار�ال�س���ر�الصارم�لشؤزن�النقد�والقرض،�مجل� 3  

.289،�ص04�،2004إفر�قيا،�العدد  
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 مشا�ل�ومعوقات�ا���از�املصر���ا��زائري : املطلب�الثا�ي. 

��عبئة�املوارد�          �ع�� ��خ���القدرة �أي�دولة�البد�أن�ي�ون��ذا ��� �ا���از�املصر�� ول�ي�تت�لم�عن�فعالية
دي�ومدى�تخصيص��موال�القابلة�لإلقراض�وتتطلب��ذه�النق��صدار املالية�وخاصة�املوارد�ال���تأ�ي�من�

  .العملية�ب�ئة�اقتصادية�ومالية�وسياسية�ذات�مم��ات�مناسبة

  :��ز�ا���از�املصر���ا��زائري�ع����عبئة��دخار: أوال -

القروض�إن�املؤسسات�البنكية�����قتصاديات�تمتاز�بصفة�الوسيط�املا���ال�شيط�الذي�يقوم�بمنح�           
��فراد� ���ث �الفعالة �املناسبة �و�دوات �الوسائل ��ش�� �املسا�مة �وكذلك �والعام �ا��اص �القطاع �من ل�ل
واملؤسسات�ع����دخار�،�ومن�ثم�توظيفھ����مختلف�املشار�ع��س�ثمار�ة�ال���سي�ون�ل�ا�الواقع��يجا�ي����

لم��سمح�ب��يئة��ذه�الظروف�املالئمة�النطالقة���قتصاد،�غ���أن��وضاع��قتصادية�السائدة����ا��زائر 
اقتصادية�نوعية،حيث�أن�القطاع�املصر����ان��ساوي�تقر�با�ب�ن�الفوائد�املمنوحة�ع���الودا�ع����البنوك�
و�موال�املوج�ة�للتوظيفات،�وكذلك�فالبنوك��انت�ومازالت��عا�ي�من�غياب�أدوات�جديدة�لتعبئة��دخار�

  .1و�عو�ض��ئتمان�املصر���وال���يمك��ا�إحالل

 :غياب�سياسة�ادخار�ة�محفزة -1

�القروض�حسب�               �ا��زائر�تكتفي�بتوز�ع �كحالة � �����قتصاديات�املخططة�مركز�ا إن�البنوك��ولية
وذلك� التوج��ات�ال���ميل�ا�املركز�و���مثل��ذه�النماذج�ال�توفر�الوساطة�البنكية�أية�امتيازات���مع��دخار،

�ذلك�فإن� �إ�� �باإلضافة �الز�ائن، �واحتياجات ��دخار�وخدمات��ستجيب�لتطلعات �تحف��ية �صيغ �طر�ق عن
�العاجزة� ��موال�ب�ن��عوان �لتدفقات �ديناميكية ��قتصاديات�تجعل�من �تم����ذه �ال�� �املالية �حتالالت

�� �واستقرار�ا �الفائدة �معدالت �فضعف �غ���موجودة، �قدرة �ذات �ب�ن�و�عوان ��عت���من �دنيا �مستو�ات �
�السوق� ��� �تجد ��قتصادي�ن ��عوان �فعن �وعليھ ��دخار، ��عبئة �ع�� ���ز�البنوك �ع�� �الدالة املؤشرات
املواز�ة�فرصا�لتوظيف�أموال�م�مقابل�عوائد�ذات�مرد�ودية�أحسن�من�توظيفا���م����البنوك�ومن�الناحية�

شبابيك�البنوك�واملؤسسات�املالية��عود�إ���نقص�استعمال�وسيلة�التنظيمية�فإن�ظا�رة�طواب����نتظار�أما�
�لية����معا��ة�عمليات�الشباك،�من�معا��ة�الشي�ات�والتحو�الت��مر�الذي�من�شأنھ�استغراق�ف��ات�
�ش�ر� �إ�� �تصل �قد �أطول �مدة ��ستغرق �أصبحت �البنوك �فإن �لذلك �ون�يجة �إلنجاز�العملية، �طو�لة زمنية

  .2يل�و�سو�ة�وضعية�شيك�أصدر����م�ان�آخرونصف�من�أجل�تحم

                                            
،��لية�العلوم�ماج�س��نجيب�بوخاتم،�دور�ا���از�املصر������عملية�التحول��قتصادي�و�نتقال�إ���اقتصاد�السوق،�مذكرة�تخرج�� 1  

.135-134،�ص�2003قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر،�  
.135مرجع�سبق�ذكره،�نجيب�بوخاتم،�  2  
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�دائنة�مغر�ة�ال�           �الودا�ع�عن�طر�ق�تطبيق�معدالت�فائدة �إ���دفع فسياسة�ا��ث�ع����دخار�إلزامية
�الثقة�فإنھ� �ول�ي��سود��ذه �أن�تن���دون�اس��جاع�الثقة�ب�ن�القطاع�املصر���وعامة�ا��م�ور، يمكن�ل�ا

  :تمد�عوامل�عديدة�أ�م�ا�ستوجب�ع���املصرف�أن��ع

 .قيامھ�بدفع��موال�املودعة�لديھ�أل��ا��ا����أي�وقت�وتحت�أي�ظرف -
 .الدقة����أداء��عمال�وعدم�الوقوف�����خطاء�ألن�أخطاء�املصرف�تقلل�الثقة�فيھ -
 .العمل�ع����شر�الو���املصر���ب�ن�ا��م�ور  -
 :غياب�أدوات�مالية�جديدة -2

،��فراد��دوات�املالية�وتنوع�ا�أي�اقتصاد�من�الضرور�ات�و�ساسيات�لتعبئة�إدخاراتإن�وجود�وتوفر�        
غ���أن��ذه��دوات����غائبة�����قتصاد�ا��زائري،�وذلك�����ل�من�الشطر�املتعلق�بأدوات��دخار�وكذلك�

  1املتعلق�بالزمن

  :الضعف����تقييم�املخاطرة: ثانيا -

 :ك�ع���تقييم�املشار�ععراقيل�مرتبطة�بقدرة�البنو  -1

إن�البنوك�العمومية�ا��زائر�ة��عا�ي�من�حالة�عدم�التأكد����تقييم�املخاطرة�،�وع����ذا��ساس�ال�          
يمك��ا����املدى�القص���أن�تقوم�بالدور�املنتظر�م��ا�واملنوط���ا�واملتعلق�بمراقبة�املشار�ع��س�ثمار�ة�والتمو�ل�

� �ز�ادة �املؤسسات�املباشر�ل�ا، �ع�� �السابقة �ديو��ا ��غطية �ع�� �ح�� �تتمكن �لم �البنوك ��ذه �أن �ذلك ع��
�البنوك��عودت�منذ�أمد��عيد�ع���نوع�من�املعامالت�ال���اك�سب��ا�صفة�الثقة���� العمومية�حيث�أن��ذه

  .تصرفا��ا�،�مما�نتج�عنھ�من�ال��ا���وال��اون����ال�سي���والذي�أدى�إ���انخفاض�وضعف�مردودي��ا

��س�ثمار�،          �دورة �تمو�ل �مستوى �ع�� �من� أما ��ستفادة �شروط ��ستو�� �ال�� �املؤسسات �أغلبية فإن
�ع��� �يمنح �التمو�ل �أصبح �وعليھ �فش�ئا، �ش�ئا �تتضاءل �أصبحت �ومعاي���املالءة �أس �حسب �بنكية قروض

  .شر�للسلطة�املركز�ةأساس�معاي���أخرى��عود�إ���عوامل�اقتصادية�واجتماعية�عن�طر�ق�التدخل�املبا

 :غياب��دوات�العملية�لقياس�املخاطرة -2

�م��انية�           �بتوازن �املرتبطة �املالية �ال�سب �من �عدد �دراسة �ع�� ��عتمد �أن �يجب �املخاطرة �تحليل إن
مخططات�التمو�ل�ومردودية�املشار�ع��س�ثمار�ة،�وع����ذا��ساس�فإن�ع���البنوك�ا��زائر�ة�أن��س�ر�ع���

  .اح��ام�القواعد�التحذير�ة

  

  

                                            
139ص-15،ص1997دار�الصفاء�لل�شر،��ردن� ز�اد�رمضان،إدارة��عمال�املصرفية،   1  
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 :عدم�اعتبار�معيار��موال�ا��اصة�كعامل�مالءة����املؤسسة�البنكية -3

،�وع����ذا��ساس�فإن�قانون�الضمان�ال��ا�ي�و�خ���للمودع�نمن�املعلوم�أن��موال�ا��اصة�تمثل�          
�وا �والقرض �ا��زائرالنقد �بنك �عن �الصادرة �لتنظيمات �البنوك �ألزمت �أد�ي�، �مستوى �تحديد �ع�� �ولية

،�وأن�يتم�ا��اصة�من��موال%30ل�ا�املستحق�الذي�يجب�أن�يمثل�ألموال�ا�ا��اصة،�وكذلك�مستوى�رأس�ما
  .1تحر�ره

الذي�يو����ش�ل�غ����91/34،�و���نفس��طار�جاء��مر�����س�ت�ن�من�ا��صول�ع����عتماد�عد�م             
 .،�وذلك�من�أجل�أخذ�ما��ع�ن��عتبار�عند�تحديد�ال�سب�التحذير�ةللبنوك��ولية�املخاطر�املحتملةمس�نفذ�

�و�عز�ز�ا��طوط�            �البنوك ��سب ��و�تحس�ن �البنكية �املؤسسة ��� �ا��اصة ��موال �تدعيم �من فاملغزى
  .للدفاع����حالة���ز�مؤسسة�بنكية�أو�أك��

  :قيود�ذات�طبيعة�تنظيمية�وقانونية�: ثالثا -

�إ����إن���������� �مخطط �اقتصاد �من ��نتقال �ن�يجة �الوط�� ��قتصاد �ع�� �تطرأ �أصبحت �ال�� التحوالت
اقتصاد�السوق�جعلت�املؤسسات�املصرفية�تتحمل�جملة�من�الصعاب�ال���تحول�دون�مباشرة�أعمال�ا�طبقا�

نحو�العصرنة�والفعالية�ال���للتقاليد�املصرفية�الشا�عة�عامليا،��مر�الذي�عرقل��ذه�املؤسسات�عن�التطور�
  .يتطل��ا�اقتصاد�السوق�

    :الوضعية�القانونية�للبنوك�ا��زائر�ة -1

��انت�لتحديد�نوع�           �العمومية��قتصادية �املؤسسة ��� �للبنوك�املتمثلة �ا��الية �القانونية �الوضعية إن
البنوك��ح�طبيعة�الروابط�ب�نجديد�من�العالقات�ب�ن�ا���از�املصر���و�قية�القطاعات��قتصادية�لتوضي

  .واملحيط�الذي�ت��عرع�فيھ

�واملردودية�ودراسة�           �التجارة �تقوم�ع�� �مبادئ�اح��ام�قواعد�السوق�ال�� �العالقات��عتمد�ع�� إن��ذه
�يتعلق��مر��عالقة�البنوك�بالدولة،�حيث�أن� ��عت���غ���وا��ة�عندما درجة�املخاطرة،�غ���أن��ذه�النظرة

خ��ة�تتدخل����شؤون�البنوك�وتم���عل��ا�أوامر�وإجراءات�تؤثر����قرار�التمو�ل�دون�إعطاء�أد�ى�مقابل��ذه�� 
�يجعل�أية�عملية� ينص�عليھ�القانون�و���امن�ذلك�مع�غياب�ضمانات�قاطعة�وسر�عة�من�طرف�الدولة�ما

  .2ة�من�طرف�البنوك�أمرا�عشوائياتقدير�للمخاطر 

  

  

                                            
21.مرجع�سبق�ذكره�ص مروى�مز�ودي، إل�ام�طراد،� 1 

.22إل�ام�طراد،�مروي�مز�زدي،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�� 2  
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 :العموميةعالقة�البنوك�با��ز�نة� -2

���إطار�عمليات�التط����املا���،�وجدت�املؤسسة�البنكية�نفس�ا�أمام�إش�ال�تتعرض�عملية�ال�سي���ف��ا�        
�مقابل�حقوق� �للسندات�ع���مدى�عشر�ن�سنة �العمومية �إصدار�ا��ز�نة �والذي�يتمثل��� ،� و��تقل��ا�ل�ا

�البنوك �كبدت �السندات �العمومية،�ذه �املؤسسات �ش�ل��البنوك�ع�� ��غي���وتحو�ل ��� حمال�ثقيال�تجسد
�مستوى�معامل�التحو�ل�الذي�يحدد� �وا�عكس�سلبا�ع�� �السيولة �مخاطرة �إ�� �عرض�ا م��انيات�البنوك�مما

  .�غطية��ل��امات�طو�لة��مد�باملوارد�قص��ة��مد

مع�ت�لفة�املوارد�املالية�الذي�ال�ي�ناسب�إطالقا�÷ 5إن�معدل�الفائدة�الذي�تدره��ذه�السندات�يقدرب         
ال���تتحمل�ا�معظم�البنوك����إطار�عملية�التمو�ل�عن�طر�ق�ال��ب�ع���املكشوف�عند�بنك�ا��زائر�وال���

و�د������ذلك�أن��ذه��وراق�املوضوعة�من�طرف�ا��ز�نة�العمومية�غ���قابلة�إلعادة�ا��صم�÷ 22تقدر�بـ
  .1وال�التفاوض�ع���مستوى�السوق�النقدية

 :معوقات�ال�شاط�التجاري�للبنوك -3

إن�املحفظة�املالية�للبنوك�ا��زائر�ة�تتم����سيادة�ال��اما��ا�ع���القطاع�العمومي،�الذي�ي�ش�ل�من�               
�البنوك����ظروف�التعامل�العادية،�غ���أن� مؤسسات�ذات��يا�ل�مالية����حالة�تد�ور�مستمر�ال�تقبل���ا

د�و�ش�ل�دائم�من�تمو�ل�شبھ�آ���ملختلف�ال�شاطات�املرتبطة���ا،�وذلك�إ���غاية��ذه�املؤسسات��انت��ستفي
  .1990إصدار�قانون�النقد�والقرض�سنة

��لزام            �ا���از�املصر�� �ع�� ��خ���فرض �القواعد��ذا �بالسياسة�ببعض �ا��اصة ���داف �وحدد ،
اقتصادية�م�لفة�بجمع��موال�لوضع�ا�تحت�النقدية�مما�جعل�البنك�التجاري�عبارة�عن�مؤسسة�عمومية�
،�لذا�أصبح�ا�يج���ا�ع���التقليل�من�مخاطر�اتصرف�ز�ائ��ا�ومسؤولي��ا�تقوم�اتجاه�مود����موال�لد��ا�مم

  .البنك�محرض�لشروط�البنك�املركزي 

 :عراقيل�أخرى  -4

�ر�ترتبط�بال��كيبة��جتماعيةإن�البنوك�التجار�ة�عند�أداء�م�ام�ا�تواجد�كذلك�عراقيل�من�نوع�آخ           
غياب�ثقافة�بنكية����املجتمع،�ومدى�تأث���: ،�ونذكر�من�ب�ن��ذه�العراقيلوالثقافية�للمجتمع�املتواجد�فيھ

،�ذلك�أن�نقص�ا��س��قتصادي�وغياب�الثقافة�البنكية����املجتمع،�من�العامل�الدي������ممارسة�وظائف�ا
نداء�البنوك�عن�طر�ق�إيداع�أموال�م�ف��ا�و�التا���تجميع�املوارد�عواقبھ�استحالة�استجابة�ا��م�ور�ل

،�مما�ينعكس�سلبا�ع���دور�البنوك،�فيعيق�تمو�ل��قتصاد�والتنمية،�ضرور�ة�ألي�بنك����عملية��قراضال
  .و�ؤثر�جراء�ذلك����حركية���لة��قتصاد

                                            
إصالح�النظام�املصر���ا��زائري����ظل�التطورات�العلمية�: ا��اج�عرابة،�تحديث�القطاع�املصر������ا��زائر،�مداخلة����املؤتمر�الدو��� 1  

.7-6،�ص2005الرا�نة،�جامعة�قاصدي�مر�اح،�ورقلة،�  
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ية�داخل�البنوك�نفس�ا�من�خالل�إطارا��ا�وموظف��ا�كما��عود��عض��ذه�العوائق�إ���منع�الثقافة�البنك            
الذين��عانون�من�النقص����الت�و�ن�،��مر�الذي�يؤثر����أداء�وفعالية�البنوك�كطرف�أسا�������ال�شاط�

�قتصادي�مما�يجعل�ا���از�املصر���غ���مؤ�ل�لتبوأ�م�انة�كرك��ة�لس��ورة�التنمية�وجو�ر�أي�إ�عاش�
  .1اقتصادي

 إعادة��ي�لة�وتنظيم�القطاع�املصر���ا��زائري  :لثاملطلب�الثا. 

إن�إعادة�ال�ي�لة�تقت����مواصلة�معا��ة�مشا�ل�الضعف�القائمة����ا���از�املصر���ودلك�بال��ك���ع���          
��لق�كيانات�كب��ة�باإلضافة�إ���املراجعة�النظم�املحاس�ية��ستمرار����إعادة��ي�لة�املؤسسات�املصرفية�

كما� واملالية�ونظم�الرقابة�الذاتية�واملواكبة�التطور�التق���وتطبيقات�املعلوماتية����مجال�العمل�املصر��،
،�وقصد�مواج�ة��ذه��وضاع�يجب�أن�ي�ون�فية�ملواج�ة�التحديات�املستقبليةيجب�تأ�يل�املؤسسات�املصر 

ح�عناصر�سياسة�اقتصادية�حقيقية�البنك�قادر�ع���التحكم�����خطار�ال���ينطوي�عل��ا��شاطھ�وتوضي
 :انطالقا�من

 .دراسة�املوارد�والوسائل�واملحيط�العام -
 .تحديد�الكفاءات�والعوامل�الكفيلة�لضمان�النجاح -
 .إعادة��س��اتيجيات�املمكن�اعتماد�ا�واختيار���سب -
و����ذا�الصدد�يمكن��شارة�إ���أ�م�السياسات�املصرفية�ال���اعتمدت�من�طرف�واض��� -

السياسة�املالية�والنقدية����ا��زائر����س�يل�إعادة��ي�لة�القطاع�املصر���ع���ضوء�التحول�إ���
 :اقتصاد�السوق�نذكر�أ�م�ا

 :الوساطة�والعصرنة�املصرفية  -1

منذ���اية�ال�سعينات�و�فضل�قانون�النقد�والقرض�أثمر��ذا�ال�شر�ع�والذي�حرر�البنوك�واملؤسسات�              
� �القطاع�املالية ��ذا �إ�� �ا��اصة �البنوك �ودخول �املصر�� �النظام �داخل �املنافسة �عالمات �أو�� �ظ�ور ع��

�و�جن�ية( �أدوات�) الوطنية �بواسطة �والتقر�ر�البن�ي ��شاط �ممارسة �بتعز�ز�شروط �القانون ��ذا �قام فلقد
�البنكية �ح�ن�دعم�بنك�ا��زائر�وال��نة2تنظيمية�لضمان�فعالية�الوساطة ��� �شراف�البن�ي�����البنكية�،

  .اتجاه�الصرامة��ك���واملطابقة�ملعاي���واملبادئ�العاملية

 :الب�ية�العامة�للنظام�البن�ي -2

�عرف�القطاع�البن�ي�واملا���تحوال�سر�عا�الذي�يمكن�مالحظتھ�ع���املستو��ن�املؤسسا�ي�وال�سي��ي،�            
إن�العديد�من��ح�ام�ال�شر�عية�والتنظيمية�وال�ي�لية�أرست�قواعد�س���جديد�ل�ذا�القطاع�و��ش�ل�النظام�

لية�كما��س���بنك�ا��زائر�مؤسسة�مصرفية�ومؤسسة�ما�29من�2004املصر���ن�يجة�لذلك�إ���غاية���اية�

                                            
.07ا��اج�عرابة،�مرجع�سبق�ذكره،�ص� 1  
.120،�ص07�،2010مطاي�عبد�القادر،��ندماج�املصر���كتووجھ�حديث�لتطو�ر�وعصرنة�النظام�املا��،�مجلة�الباحث،�العدد� 2  
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ع���مستوى�مدير�تھ�العامة�للقروض�والتنظيم�) املخاطر،�القيم�غ���املؤداة�،�ا��صائل(و�نظم�ثالث�مراكز�
�وكذا� �لسياسة�قروض�حسنة�وحذرة �املراكز�قواعد�معطيات�ومراكز�معلومات�ضرور�ة البن�ي�و�ش�ل��ذه

�خاصة �وملعرفة �والقروض �الدفع �ألدوات �البنوك��ال�سي���سليم �يقظة �ضمان �شأنھ �من �الدفع�مما ��وادث
�أو�مؤسسة� �قبل��ل�بنك �من �املقدمة �والتحاليل �مراكز�للمعلومات �املراكز�الثالثة �،و�عد �املالية واملؤسسات

  . �1ذه��خ��ة�إذ�ما�رغبت����ذلك��مالية�وال���يمكن��طالع�عل��ا�من�قبل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
  1 ،2006العر�ي�الت����،�ت�سة،��عبد�السالم�بن�حدو،�البنوك�الشاملة�ودور�ا����تفعيل��وراق�املالية،�مذكرة�تخرج�ماج�س��،�جامعة��
..02ص  
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ـــة� ـــــ   :خالصـ

،�وذلك�بفضل��صالحات�املتعاقبة،�تطورا�م��وظا����السنوات��خ��ةش�د�ا���از�املصر���ا��زائري�              
�والقرض �النقد �قانون �إال��عد�صدور �مجدبة �لم�تكن ��عكس�بحق�10/ 90إال�أ��ا ��شر�عيا الذي��عت���نصا
���من�ب�ن��صالحات��ساسية�ال���عرف�ا��ذا�اع��افا�للم�انة�ال���يجب�أن�ي�ون�عل��ا�ا���از�املصر��،�و�عت

و�داية�تطبيقية�والعمل���90/10خ���و�عد�مرور�أك���من�عشر�ة�من�الزمن�ع���صدور�قانون�النقد�والقرض�
ومن�أجل�ضمان�فعالية�بنك�ا��زائر����تحقيق�أ�دافھ�) خاصة��دار�ة(بھ�ون�يجة�ظ�ور��عض�التغ��ات�فيھ�

،�و�ذا�صعبا�2003و2001لعل�أ�م�ا��ان����سن���القانون�إ����عض�التعديالت�،�و �املسطرة�فقد��عرض��ذا
  .لتطو�ر�وتأ�يل�ا���از�املصر��

�ملساير            �البالد �عرفتھ �الذي ��نفتاح �إ�� ��عود ��صالحات �ا��زائر���ذه �قيام �والتكتالت�إن �التحوالت ة
تصادية��و��ا��عد�خياري�أو�بديل�بقدر�ما�أصبحت�خيارا�،�بما����ذلك�التوجھ�نحو�عوملة�مالية�واق�قتصادية

  .إجبار�ا

�ب           �وال��وض �ت�شيطھ ��� �فعال �دور �من �كمالھ �اقتصاد �أي �عصب �خالل�و�اعتبار�ا���از�املصر�� �من ھ
  .،�ومن�أ�م��ذه�العمليات��و�ت�شيط�سوق��وراق�املاليةتقديم�عدة�خدمات�مالية
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ـــد ـــــ   : تم�يـ

�وال            �املا�� �القطاع ��قتصادية�عد �القطاعات �أ�م �من �للتطورات�بن�ي �واستجابة �تأثرا �وأك���ا ،
�قتصادية�العاملية�ال���أبرز��ا�العوملة،�وال���تمثلت�أ�م�معامل�ا����موجة�التطورات�والتحوالت�ا��ذر�ة�ال���
�والسماح� �والتنظيمية �ال�شر�عية �املعوقات �وإزالة �القيود �من �نحو�التحرر �امل��ايد ��تجاه �صدار��ا ��� �ان

البنكية�بالعمل����ظل�اقتصاد�السوق�الذي�تحكمھ�املنافسة،�حيث��عت���البنوك�الرك��ة�للمؤسسات�املالية�و 
� �من �بلد �أي �اقتصاد �تمكن �،ف�� �املا�� �النظام ��� �التطورات��أداء�ساسية �ظل ��� �السيما �املختلفة وظائفھ

�الذ �الدور �يصبح �ولم �العاملية، �واملال �النقد �أسواق ��ش�د�ا �ال�� �واملتالحقة �البنوك�امل�سارعة �تمارسھ ي
�الدولية�عامة� �البنكية �الصناعة �من �مما�تطلب �املصارف�الشاملة، �إ�� �بل��عداه �الوساطة �دور �ع�� مقتصرا

يظ�ر�أن�التحدي�كب���بال�سبة�إ���البنوك�ا��زائر�ة� وا��زائر�ة�خاصة�تمتلك�القدرة�ع���مواكبة�التطورات،
ك�ا�ا���از�املصر���ع���املستوى�العال���ح���تتمكن�من����مسايرة�التطورات�و�تجا�ات�ا��ديثة�ال���يمتل

��ز�م�انة�ل�ا�ضمن�السوق�املصر���العال���خصوصا�وأن�الوضعية�ا��الية�للنظام�املصر���ا��زائري�وال���
  .تتم���بدرجة�التقدم�والتطور�الضعيف�وسيطرة�الص��فة�التقليدية

  :سوف�نحاول�التطرق�من�خالل��ذا�الفصل�إ���مبحث�ن

  تحر�ر�تجارة�ا��دمات�املالية�وأثر�ا�ع���ا���از�املصر���ا��زائري : املبحث��ول. 
 صالحات�البنكية�و�داية�التحر�ر�املا������ا��زائر: املبحث�الثا�ي��. 
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  تحر�ر�تجارة�ا��دمات�املالية�وأثر�ا�ع���ا���از�املصر���ا��زائري : املبحث��ول 
  اتفاقية�تحر�ر�تجارة�ا��دمات�املالية�ومباد��امف�وم� :املطلب��ول. 
  .مف�وم�اتفاقية�تحر�ر�تجارة�ا��دمات:أوال -

�عت����تفاقية�العامة�لتجارة�ا��دمات�من�النتائج�املم��ة���ولة��رغواي�فقد��ان�نطاق�تطبيق�القواعد� 
الدولية�للتجارة�املتعددة��طراف�قبل��ذه�ا��ولة�مقصورا�ع���التجارة����السلع،�لكنھ�امتد����ظل��تفاق�

  .1ا��ديد�ل�شمل�التجارة����ا��دمات

�ا��دمات �تحر�ر�تجارة �ا��دود��إن �عبور �مش�لة �أنھ�ال�توجد �ذلك �السلع، �عن�تحر�ر�تجارة يختلف
  .2والتعر�فات�ا��مركية�بال�سبة�النتقال�ا��دمات،�وأن�القيود�املفروضة�ع���تجارة�ا��دمات�املالية

،��نواعغ��ه�من�ا��دمات�املصرفية�مثل��قراض�ب�افة�أنواعھ�سواء��س��ال�ي�أو�مقابل�الر�ون�أو�             
�أش�ال�ا �الودا�ع�ب�افة �والدفع� وقبول �بطاقات��ئتمان �ف��ا �بما �النقدي �والتحو�ل �املدفوعة �ا��دمات جميع

وا��صم�والشي�ات�السياحية�و�وامر�املصرفية،�فضال�عن�متاجرة�الكيانات��قتصادية���سا��ا�أو���ساب�
�وأدوا �املالية �السوق �أدوات �من ��ل ��� �البورصة ��� �وسعر�الفائدةعمال��ا �الصرف �سوق �املالية� ت �وراق

القابلة�للتداول�و�صول�املالية�بما�ف��ا�السبائك�واملشاركة����إصدار�مختلف�أنواع�السندات�وإدارة��صول�
  .وصناديق��س�ثمار�ا��ما����النقد�ومحافظ��وراق�املالية

�والو  �التأم�ن �وإعادة ،� �املباشر�بأنواعھ �التام�ن �أ�شطة �والو�الة��افة ��السمسرة �التام�ن ��� ساطة
 .وا��دمات��س�شار�ة�و�كتوار�ة�وخدمات�تقدير�املخاطر

�وإعادة� �الشر�ات �عمليات ��شأن �املشورة �باالس�ثمار�وتقديم �املتعلقة �و�س�شارات �البحوث خدمات
 .�3ي�ل��ا�وصياغة�إس��اتيجي��ا

��ش�ل� �املالية�نظرا�الرتباطھ �ا��دمات �قطاع �أ�مية ��س�ثماري�و�قتصادي،�وت�� مباشر�بال�شاط
و����ذا�الصدد�فغن�تفوق�دولة�ما�����ذا�املجال�ي�يح�ل�ا��ستحواذ�ع���م�اسب�كب��ة�من�اس�ثمارا��ا����
�ذا�القطاع،�خاصة�وأن��تفاقية�أجازت�تقديم�ا��دمات�املالية�ع���ا��دود�الدولية�من�خالل�مؤسسة����

  .���4دولة�أخرى دولة�ما�إ���مس��لك�ل��دمة�

 

                                            
،�ب��وت،�إبرا�يم�الع�سوي،�الغات�وأخوا��ا�النظام�ا��ديد�للتجارة�العاملية�ومستقبل�التنمية�العر�ية،�مركز�دراسات�الوحدة�العر�ية�� 1 

.72،�ص1997لبنان،�   
  2 109عبد�املطاب�عبد�ا��ميد،مرجع�سبق�ذكره،ص 
،2011،��سكندر�ة،�1خلة�توضيف،�ابالقتصاد�النقدي�واملصر���دراسة�تحليلية�للمؤسسات�والنظر�ات،�دار�الفكر�ا��ام��،�ط�بمح� 3  

.169ص  
.170محب�خلة�توظيف،�مرجع�سبق�ذكره،�� 4  
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  .املبادئ��ساسية�التفاقية�تحر�ر�تجارة�ا��دمات: ثانيا -

�عند� �ترا�� �أن �يجب �ال�� �والقواعد �املبادئ �من �عدد �ع�� �تقوم �ا��دمات �تحر�ر�تجارة �اتفاقية إن
  :تطبيق�ا�،�و�مكن�إيجاز�ا�فيما�ي��

 :مبدأ�الدولة��و���بالرعاية -1

� �مورد �التمي���ب�ن �عدم �املبدأ ��ذا �وشروط��ع�� ��سواق �إ�� �الدخول �حيث �من ��جانب وا��دمات
ال�شغيل�،�و�التا���فإن�أي�م��ة�تتصل�بتجارة�ا��دمات�تمنح�ألي�ظرف�ممتد�تلقائيا�ل�شمل��طراف��خرى،�
�خالل� �من �الدول �لبعض �خاصة �مزايا �تمنح �العضو�ال�� �الدولة �الشرط ��ذا �من ��تفاقية �ا�سمت وقد

  1ال�يتجاوز�سر�ا��ا�عشر�سنواتاتفاقيات�ثنائية�شر�ط�أ

 :املبدأ�التحر�ر�التدر��� -2

�أنھ�يمكن�ل�ل�عضو�القيام�بتحر�ر�ا��دمات�من�القيود�وال�شر�عات��ش�ل�تدر���� �ع����ذا�املبدأ
�تلك� �ومراجعة �ال��اما��ا �جداول �تحديد ��� �للدول �ا��ر�ة �ترك �خالل �من �وذلك �ا��دمات، �حماية يضمن

  .يا�بالتحر�ر�ال�امل�لقطاع�ا��دمات�للبلد�العضو�ل��امات��ش�ل��سمح�تدر�ج

  :مبدأ�الشفافية -3

�باإلعالن ��ل��ام ��تفاقية �عضو��� �دولة ��ل �ع�� �يجب �فإنھ �املبدأ �ل�ذا �القوان�ن��طبقا �جميع عن
و�جراءات�وال�شر�عات�السار�ة�املتعلقة�ب�نظيم�تجارة�ا��دمات�،�كما�يجب�إخطار�مجلس�تجارة�ا��دمات�

   .التا�ع�للمنظمة�العاملية�للتجارة�بأية�قوان�ن�جديدة�أو��عديالت����القوان�ن�السار�ة�املفعول 

  :مبدأ�ز�ادة�مشاركة�الدول�النامية� -4

�الثا �املادة �نص �مختلف�حسب �ع�� �يتوجب �فإنھ �ا��دمات �تحر�ر�تجارة �اتفاقية �من �والرا�عة لثة
�عضاء�القيام�ب�س�يل�ز�ادة�مشاركة�ومسا�مة�الدول�النامية����التجارة�الدولية�من�خالل�تقديم�ال�س�يالت�

�التناف �وقدر��ا �كفاي��ا �وز�ادة �البلدان ��ذه ��� �توف���ا��دمات �قدرات ��عز�ز�وتقو�ة �ع�� ��عمل �مع�ال�� سية،
 .إم�انية�وصول��ذه�الدول�إ���قنوات�التوز�ع�وشبكة�املعلومات�املرتبطة���ذه�ا��دمات

 

 

 

                                            
.85،�ص2000،�مكتبة�مديول،�القا�رة،�)التحديات�والقرص(فوري،�العوملة�والغات�عبد�الواحد�الع�� 1  
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  :رسات�التجار�ة�املقيدةمبدأ�عدم�السماح�باالحت�ارات�واملما -5

تم��تفاق�ع����ذا�املبدأ���دف�إزالة��ساليب�ا��مائية�ال���يمكن�أن��عوق�تحر�ر�تجارة�ا��دمات�
�عض�املمارسات�غ���املشروعة�ال���قد�ي�بع�ا�مقدمي�ا��دمات�الوطني�ن�أو��عض�محتكري�وال���تتمثل����
 .،�مما�يجد�من�منافسة��جانب�لتلك��سواقة�من�ا��دماتنلنوعيات�معي�،�1سواق�املحلية

  :مبدأ�التغطية�والشمولية�– 6

�تج �أش�ال �جميع ��غطي �ا��دمات �تحر�ر�تجارة ��تفاقية �أن �املبدأ ��ذا �وم��ا��ع�� �ا��دمات ارة
�مختلف� �و�� �ا��دمات �جميع ��شتمل �أ��ا ��تفاقية �من ��و�� �املادة �فتنص �واملصرفية، �املالية ا��دمات
�البنوك� �كخدمات �السيادية �با��دمات ��عرف �أو�ما �ا���ومات �تقدم�ا �ال�� �ا��دمات �باست�ناء القطاعات

  .املركز�ة�وخدمات��يئات�الضمان��جتما��

 املزايا�والتحديات(تحر�ر�املعامالت�املالية�والبنكية��:املطلب�الثا�ي(. 

�لما�توسعت�التجارة�العاملية��لما�ازدادت���مية��قتصادية�نحو�الصادرات�،�واشتدت�املنافسة�
وأخذ�العمالء�يطالبون�بحلول�مالية�أك���تقدما�،�و�شروط�تنافسية�أفضل�لتمو�ل�التجارة�و�تطلب�ذلك�من�

  :البنوك�ما�ي��

تف�م�مدى�وكيفية�تأث���اتفاقيات�التجارة�الدولية�والتكتالت�التجار�ة�الناشئة�ع��ا��تجا�ات� -1
 العاملية�ع���قاعدة�العمالء

�واحتياجا��ا� -2 �مخاطر�ا �وكذلك�تقييم �املس��دفة�وتقييم�ا �الدولية ��سواق �ع���فرص التعرف
 املالية

القوة�التنافسية�للمصرف�و�ستعداد��اس��داف�املركز�املناسب����السوق�الدولية�الذي�يالءم -3
 .لتقليل�املخاطر�الدولية

  .2إيجاد�ا��لول�الفاعلة�و�قتصادية����الوقت�املناسب -4

لم�تتضمن�اتفاقية�تحر�ر�التجارة����ا��دمات�البنكية��1999دولة�ح�����اية�عام��65رغم�أن�حوا���
دولة�حسب�املؤتمر�الوزاري��135ملية�البالغ�عدد�م�واملالية�عند�إجما���الدول��عضاء����منظمة�التجارة�العا

م�فغن�الكث���من�الدراسات�والتحليالت�أشارت�إ���1999الثالث�للمنظمة�الذي�عقد����سياتل����د�سم���عام
آن��ناك�العديد�من�املزايا�ال���يمكن�أن�تتحقق�من�تطبيق�اتفاقية�تحر�ر�تجارة�ا��دمات�البنكية�واملالية،�

 :ولعل�من�أ�م�ا

 تحر�ر�تجارة�ا��دمات�املالية�والبنكية�يجعل�القطاع�أك���كفاءة�واستقرار�ا�ساع�السوق�البنكية� -

                                            
  1 .82،�مرجع�سبق�ذكره،�ص)التحديات�والقرص(الواحد�العفوري،�العوملة�والغات�عبد�

.23،�ص2�،2000خالد�و�يب�الراوي،�العمليات�البنكية�ا��ارجية،�دار�املن��،�ط� 2  
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 .ن�يجة�تحر�ر�تجارة�ا��دمات�املالية

 تحر�ر�تجارة�ا��دمات�تؤدي�إ���تحس�ن�جودة�ا��دمة�للعمالء�فمع�تزايد�املنافسة�تتجھ�البنوك� -

� �مثال �املحتمل �فمن �والتمو�لية �ا��اصة �احتياجا��م �تلبية �ا��اصة��أنإ�� �النصائح �من �املودعون �ستفيد
  .بإس��اتجيات��س�ثمار

 يؤدي�تحر�ر�تجارة�ا��دمات�البنكية�إ���املز�د�من�املنافع����مجال�نقل�املعرفة�والتكنولوجيا� -

 .ومعا��ة�البيانات�واستخدام��دوات�املالية�و�شمل�ذلك�معرفة�أفضل�املمارسات��دار�ة�واملحاس�ية

 ي�يح�تحر�ر�تجارة�ا��دمات�املالية�للعمالء�والشر�ات�اختيار�املز�ج�املناسب�للتمو�ل�وز�ادة���م� -

 .التمو�ل�وطرق�تجديده

 تمكن�عمليات�التحر�ر����تجارة�ا��دمات�البنكية�من�تخفيض�مخاطر�السوق�و�ساعد�����عميق� -

  .1املالية�من�خالل���م�املعامالت�ومجال�ا��دماتوتوسيع��سواق�

  عملية�تحر�ر�تؤدي�إ���تحس�ن�السياسة�النقدية�،�فالسقوف��ئتمانية�وأدوات�التحكم�����ئتمان�

بطر�قة�مباشرة�يمكن�أن��س�بدل�بأدوات�عملية�غ���مباشرة�مثل�عمليات�السوق�املفتوحة�ال����ساعد�ع���
 .تطو�ر�وتنمية�أسواق�املال

�لما�زادت�درجة�تحر�ر�ا��دمات�املالية�والبنكية��لما�زاد�تدفق�رأس�املال�من�الدول�ذات�الفائض����
رأس�املال�إ���الدول�ال���لد��ا���زا�أو�نقصا����رأس�املال�مما�يؤدي�إ���انخفاض�ت�لفة��س�ثمار�من�خالل�

يمك��ا�أن�تقوم�) فائض(لدول�ال����عا�ي�انخفاض�سعر�الفائدة�بال�سبة�للدول�ال����عا�ي���ز�أما�بال�سبة�ل
 .بتصدير�رأس�املال�ومن�ثم��ستطيع�أن�ترفع�من�عوائد�اس�ثمار�رؤوس��موال

تحر�ر�تجارة�ا��دمات�املالية�والبنكية����ال��اية�يؤدي�إ����عميق�العوملة�املالية�بما�يحملھ�ذلك�من�
التخفيض�الكفء�للموارد�والتحف���الدائم�ملواج�ة�الكث���من�املزايا�والفرص�والتعامل�ع���أساس�الكفاءة�و 

  .2تحملھ�تلك�العوملة�من�مخاطر�ومحاذير

  

  

                                            
،2016بومرداس،�،�جامعة�محمد�بوقرة،�لبنكية�ا��زائر�ة،�رسالة�دكتوراهزواوي�فضيلة،�التحر�ر�املا���وا�ع�اساتھ�ع���املنظومة�ا�� 1  

.88ص  
90ص،� ابقمرجع�س،�زواوي�فضيلة�  2  
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  :التحديات�ال���تواجھ�تحر�ر�تجارة�ا��دمات�البنكية�املالية: ثانيا� -

�أمام� �التحديات �من �العديد �تخلف �واملالية �البنكية �ا��دمات �تحر�ر�تجارة �عمليات �أن �القول يمكن
� �من �العديد �و�و�ما�ا���ومات �والبنكية �النقدية �السياسة �وصا��� �البن�ي �املجال ��� �العاملية �كذلك الدول،

�و�مكن �التحديات �تلك �مع �وكفاءة �عليھ �بما �للتكيف �البن�ي �والعمل �البنوك �تحديث ��ذه��يتطلب ذكر�أ�م
 :التحديات����ما�ي��

- � �ولعل �مالية �وأزمات �للبنوك �أزمات �حدوث �إ�� �يؤدي �ا��دمات �التحديات�تحر�ر�تجارة �أ�م ��عت���من ذلك
  .و�ثار�السلبية�للعوملة

�تحر�ر�  - ��عد �املحلية �البنكية �السوق �ع�� ��جن�ية �البنكية �واملؤسسات ��سيطر�البنوك �أن �ا��وف�من تزايد
 .تجارة�ا��دمات�وسوق�تتضمن�استخدام�مواقع�ا����السوق�املحلية

�ية�سوى�بخدمة�القطاعات�املر�حة�من�السوق�فقط�التخوف�بأال�تقوم�البنوك�واملؤسسات�البنكية��جن -
�قطاعات� �إ�� �البنكية �ا��دمة �وصول �وعدم �مخاطر�، �من �ذلك �يحملھ �بما �باالختيار�املفضل ��شار�إل��ا وال��

 .معينة�

إن�تحر�ر�تجارة�ا��دمات�البنكية�يخفض�من�قدرة�البنوك�واملؤسسات�البنكية�ع����ستمرار����ظل�أداء� -
 .1املنافسة�امل��ايدة�تحفض�من�ر�حية�وعوائد�القطاع�البن�ي�ضعيف�وذلك�ألن

��ستقرار�املا��� - �ع�� �غ���مباشرة �و�طر�قة �تؤثر�سلبا �أن �يمكن �واملالية �البنكية �ا��دمات �تحر�ر�تجارة إن
�استقرار��قتصاد� �التحر�ر��عوض �عمليات �فإن �و�ذلك �للتغلب �املال �رأس �تدفقات �قابلية �ز�ادة �إ�� و�ؤدي

�قد��الك�� �املا�� �التقلب �مؤشرات �فمعظم �العم�� �الدليل �يدعمھ �ال ��داء ��ذا �ولكن �واملا�� �البن�ي والنظام
 .انخفضت�خالل�العقد�املا�������ل�الدول�الصناعية�والدول�النامية

تحر�ر�قطاع�ا��دمات�املالية�يتطلب�مناخ�مستمر�لالقتصاديات�ال�لية�ح���يتم��ستفادة��لية�من�مزاياه،� -
�باقتصا�إن �غ���املدفوعة �وأسعار�الصرف �املوازنة �وال��ز�الكب����� �تأث���الت��م �ل�ا �ي�ون �أن �يمكن �ك�� د
 .��2ع����ندماج�مع�النظام�املا���العال����عك

 أثار�املتوقعة�لتحر�ر�تجارة�ا��دمات�املالية�ع���ا���از�املصر���ا��زائري  :املطلب�الثالث. 

حملة�من�التأث��ات�و��ع�اسات�ع���ا���از�املصر���ا��زائري�م��ا�ما�و�إيجا�ي�إن�تحر�ر�تجارة�ا��دمات�لھ�
  :وآخر�سل��

  

                                            
.133عبد�املطلب�عبد�ا��ميد،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�� 1  
.65ص،�2000طارق�عبد�العال،�اندما���وخ��صة�البنوك،�الدار�ا��امعية،��سكندر�ة،��� 2  
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 :�ثار��يجابية -1

،�ففي�ظل�السوق�املصرفية�،�خاصة�مع�مبدأ�التحر�ر�التدر���ز�ادة�كفاءة�وفعالية�واستقرار�ا���از�املصر��� -
�إ� �بنك ��ل �يدفع �ما �و�ذا �املنافسة �تزداد�حدة �و�التا���املفتوحة �وأجود�ا �ا��دمات �أفضل �لتقديم �الس�� �

�أ�م� ��عت���أحد �املالية �وا��دمات �املؤسسات �عن �املا�� ��عز�ز��فصاح �أن �كما �ا���از�املصر��، �كفاءة تزداد
 .العناصر��ساسية���ذب��س�ثمارات��جن�ية�إ���امليدان�املا���ومن�ثمة�توز�عھ�ع���املشروعات�التنمو�ة

انخفاض�ت�اليف�ا��دمات�البنكية�وس�ب�ذلك�أن�ا�ساع�السوق�املصرفية�سوف�يؤدي�إ���تزايد�عمليات� -
�البنكية� �ا��دمات �ت�اليف �ع�� �ينعكس �و�ذا �املنافسة �درجة ��عمق �مما �املصر�� �و�ستحواذ �ندماج

 .باالنخفاض�وا��ودة�بالتحسن�

ا��ا�،�وذلك�ح����ستطيع�املنافسة����السوق�،�و�تم�تحف���البنوك�املحلية�ع���تحس�ن�أدا��ا�وتنو�ع�خدم -
�وتطو�ر� �البنوك �إدارة ��� �ا��ديثة ��ساليب �وإتباع �ال�سي���القديمة �أساليب �عن �التخ�� �خالل �من ذلك

 .ا��دمات�املصرفية

�كما - �املصرفية ��دوات �و�طور �بنوع �التحر�ر�املصر�� �أن �ذلك ،� �للعمالء �البنكية �ا��دمات �من �توف���املز�د
�من� �و�وفر�احتياجاتھ �العميل �مص��ة �ع�� �ينعكس ��لھ �و�ذا �املصر�� �املجال ��� �العمل �أساليب ��� يحسن

  .1ا��دمات

تحس�ن�مناخ�عمل�البنوك�وذلك�من�خالل�تطو�ر�نظم��شراف�والرقابة�مما�يضمن�سالمة�ا���از�املصر���� -
  .ك�يؤدي�بدوره�إ���تبادل�ا����ات�وامل�اراتواستقراره�خاصة����ظل��حت�اك�مع�البنوك��جن�ية��ذا��حت�ا

ا�ساع�السوق�املصرفية�ذلك�أن�التحر�ر��سمح�بفتح�فروع�للبنوك�الوطنية����ا��ارج�و�ذا�سوف�ينعش� -
 .البنوك

  .ن�يجة�املنافسة�يتجھ�العائد�ع���الودا�ع�لالرتفاع�،�أما��ف��اض�فسوف�ينخفض�عائدة -

 :�ثار�السلبية -2

ثار��يجابية�إ���أن�عملية�تحر�ر�التجارة����ا��دمات�املصرفية�سي�تج�ع��ا�العديد�من��ثار�بالرغم�من��-
 :السلبية��ش���غ���البعض�م��ا

إن�البنوك�ا��زائر�ة�س�تأثر�باملنافسة�غ���املت�افئة�من�طرف�البنوك��جن�ية�ال���يتجاوز�رأس�مال�ا�الدخل� -
�أموا �برؤوس �بالك �ل��زائر�فما �ال�سو�قية�الوط�� �قدرا��ا �وجود��ا�وتنوع �وتطور�خدما��ا �ا��زائر�ة �البنوك ل

 .مما�ي�يح�ل�ا�كسب�السوق�عكس�البنوك�ا��زائر�ة�ال���ستخسر�جزءا�كب��ا�من�سوق�ا�املحلية

                                            
25.بلقاسم�زايري،��واري�ب��سن،�مرجع�سبق�ذكره،ص  1  
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�يؤثر�ع���با���القطاعات� - ����ا��دمات�والقطاعات�املر�حة�فقط�و�ذا قيام�البنوك��جن�ية�ب��ك���ج�ود�ا
�ذه�البنوك�ت�ت���خطة�عمل�تتوافق�مع�توج�ات�وسياسات�املؤسسات�املالية�واملصرفية�من�أجل�كما�أن�

تحقيق�مصا���ا�ول�س�بالضرورة�أن�ت�ون��ذه�املصا���متوافقة�ومتطابقة�مع�املصا���الوطنية�وال���غالبا�
 .1ما�ت�ون�متناقصة�مع�خطط�وأ�داف�السياسة�العامة�للدولة

�ا  - ��دف ��ان ��ذا�فمثال�إذا �فإن ��قتصادية �القطاعات �ملختلف �إقراض�ا ���م ��و�ز�ادة ��جن�ية لبنوك
�الت��م� ��سبة ��� �التحكم ��� �الدولة �رغبة �مع �يتعارض ��مر�الذي �الت��مية �الضغوط �من �املز�د سيولد

من��جن�ية����التخفيض�����شاط�ا�التمو����مح���وز�ادة�اس�ثمار�جزء� و�املقابل�فقد�ت�ون�سياسة�البنوك
،��ذا��مر�سيؤدي�إ���خروج�رؤوس��موال�إ���ا��ارج�و�ذا�يضر����ا��ارج�من�اجل�ز�ادة�امل�اسب�ودا�ع�ا

 .بالسوق�املح��

ن�تحر�ر�تجارة�ا��دمات�املصرفية�يضعف�من�قدرة�البنوك�املحلية�ع����ستمرار�ذلك�أن�حدة�املنافسة�إ -
،�لبنوك�من�السوق�املصر���وإفالس�اإ���خروج��عض�اخاصة����مجال�ا��دمات�املصرفية�ا��ديثة�سيؤدي�

�مما� �البنوك �من �ودا�ع�م ���ب �إ�� �باملودع�ن �ا���از�البن�ي،و�ذا��مر�يدفع ��� �الثقة �زعزعة �إ�� �يؤدي مما
 .يؤثر�ع����ستقرار�وال�شاط��قتصادي

عض�العمليات�املصرفية�إن�السياسة�النقدية�للدولة�س�تأثر�خاصة����ظل�قيام�البنوك��جن�ية�ب��ب�� -
من��نا�ول�ي�تتمتع�البنوك�ا��زائر�ة�بم��ة��س�ية����مجال�تجارة�ا��دمات�املالية� عن�السلطة�الرقابية�للدولة

 :فإنھ�يجب�عل��ا�بذل�الكث���من�ا���د�لز�ادة�كفاءة��ذه�البنوك�وذلك�من�خالل�العمل�ع��

 ��2والتطورات�العاملية�عديل�القوان�ن�ا��اصة�بالبنوك�و�ئتمان�بما�يتما��.  
 تطو�ر�وتنو�ع��دوات�املصرفية. 
 ز�ادة�دور��ج�زة�الرقابية����قطاع�البنوك. 
 متطلبات�مرحلة�التحرر �تنمية�املوارد�ال�شر�ة�وذلك�برفع�كفاءة�العامل�ن�بالبنوك�بما�يتما����مع. 

 صالحات�البنكية�و�داية�التحر�ر�املا������ا��زائر: املبحث�الثا�ي�. 
  بداية�التحر�ر�املا������ا��زائر :املطلب��ول. 

�وفقدا��ا� �ا��زائر�ة �البنوك ���م�ش �إ�� �املا�� �للقطاع �واملركزي �ال�سي����داري �سياسة �أدت لقد
للمصداقية�املالية�فأثر��ذا�سلبا�ع����قتصاد�حيث�انخفضت�كفاءة��س�ثمارات�ن�يجة�النخفاض�ت�لفة�

�مستو�ات �وانخفضت �املال، �سنة�رأس �أسعار�املحروقات �انخفاض �زاد �وقد �املا���تأزما،��1986النمو، الوضع
�ولقد� �املح�� �املصر�� �بالقطاع �ال��وض ��غية �ومالية �اقتصادية �إصالح �سياسة �تطبيق �استلزم �مر�الذي

�سنة ��� �والبنك �والقرض �النقد �قانون ��� ��صالح �خطوات �أو�� �تم�1986تجسدت �القانون ��ذا �و�موجب ،

                                            
.25،�ص2011العيد�صوفان،�دور�ا���از�املصر������تدعيم�وت�شيط�برنامج�ا����صة،�مذكرة�ماح�س��،�جامعة�قسنطينة،�� 1  
.26العيد�صوفان،�مرجع�سابق،�ص� 2  
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،�وقد�لقواعد�التقليدية�لل�شاط�املصر��حات�جذر�ة�ع���وظائف�البنوك�وإرساء�املبادئ�العامة�واإدخال�إصال 
وال����86/12تضمن��ذا�القانون�إجراءات��امة����امل��ان�املا���إال�أن�أ�م��جراءات�ال���جاء���ا�القانون�رقم

  .1لتمو�ل�ان�من�املفروض�أن�تجسد�التنظيم�جديد�

�86/12من�القانون�60،�حيث�أن�املادة�خطط�الوط���للقرض�لم�يتم�تطبيق�اامل�قتصاد�من�خالل�
��سا���� �القانون ��شر��ذا �،إال�أن �القرض �ومؤسسات �املركزي �للبنك �أسا��� �قانون �بإعداد �تطبيق�ا ر�ط

� �البن�ي �قانون �أن ��انت �والن�يجة �كب��ا �تأخر ��قتصادية�/��86/12ل �املتغ��ات �مع �يتما��� ��عد لم
�أكتو�ر�و�جتم �أحداث ��عد �خاصة �ا��ديثة �و�ذا��1988اعية �واقتصاديا �سياسيا �جذر�ا ��غ��ا �أحدثت وال��

�1990السوق��مر�الذي�تطلب�إلغائھ�سنة�اقتصاد����لالندماجباالنفتاح�ع����قتصاد�الرأس�ما���والتم�يد�
 .املتعلق�بالنقد�والقرض�90/10وحل�محلھ�قانون 

 القرض�و�داية�التحر�ر�املا���واملصر��قانون�النقد�و : املطلب�الثا�ي. 
 �عت���قانون�النقد�والقرض�ك��نامج�طمح�لإلصالحات�خاصة����مجال�الوساطة�املالية�وإعادة� -

�ي�لة�القطاع�املصر��،�ف�و��عمل�ع���نزع��حت�ار�وإرساء�قواعد�املنافسة�ب�ن�البنوك����امليدان�املا��،�كما�
�ا� ��� �والقرض �النقد �معھ��عت���قانون �ظ�رت �املصر���حيث �ومنھ��صالح ��قتصادي ��صالح �زائر�فلسفة

 .أف�ار�إلعادة�إصالح�املنظومة�املصرفية�ال���تكرس�ع���برنامج�التعديل�ال�يك��

 كما�تضمن�قانون�النقد�والقرض�مجموعة�من��جراءات�ال�����دف�إ���تنظيم�العالقة�ب�ن� -

�ع��� �املؤسسات �مع �عالق��ا �تقيم �أن �البنوك �ع�� �أصبح �القانون ��ذا �بموجب �أنھ �حيث �واملؤسسة، البنك
 .2ع���تحقيق�الر�ح�وتحمل�املخاطر�أساس�تجاري�مب���

 تحليل�القدرة�املالية�للمؤسسة. 
 قدرة�املؤسسة�ع����سديد�مبلغ�القرض�����جال�املحدودة. 
 مردودية�املشروع�املمول�الذي�تقوم�بھ�املؤسسة�وح���ت�ون�البنوك�أك���صرامة�����سي���موارد�ا� 

املالية�من�ج�ة�و���يع�ا�للقطاع��نتا���ع���تحقيق�الكفاءة��نتاجية�من�ج�ة�أخرى،�وقد�تم�كذلك�إلغاء�
  .التمي���ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص����منح�القروض�املصرفية

  

  

 

                                            
.148عبد�هللا�غالم،�مرجع�سبق�ذكره،�ص.د 1  
149.عبد�هللا�غالم�،�مرجع�سابق،ص  2  
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 ا���از�املصر���ا��زائري����ظل�التحر�ر�املا��: املطلب�الثالث. 

لقد�م�د�قانون�النقد�والقرض�ألو���خطوات�تحر�ر�القطاع�البن�ي�،وقد�تجسد��ذا�التقر�ر�من�بداية�
�والوطنية� �ا��اصة �املالية �واملؤسسات �البنوك �ع�� �ا��زائري �البن�ي �النظام �انفتاح �خالل �من ال�سعينات

  .ل���أصبح�بإم�ا��ا�أن�تفتح�فروعا�ل�ا�با��زائر�شرط�أن�تخضع�لل�شر�ع�ا��زائري و�جن�ية�وا

ورغم�وجود�بنوك�خاصة�إال�أن�القطاع�البن�ي�العام�ال�يزال���يمن�ع���ال�شاط�املا���واملصر������
ة��غطي�و�ال 1300ا��زائر،�من�خالل�ستة�بنوك�عمومية�وال���تتم���بوجود�شبكة�من�الو�االت�وال���تتجاوز�

من�املوارد�املالية�املتاحة�وتوزع�أك����%90جميع�ال��اب�الوط��،�كما�أن��ذه�البنوك�العمومية�تجمع�حوا���
  .من�القروض�ل�ل�من�القطاع��قتصادي�العام�وا��اص%93من�

�ب�ن �فمن �والو�االت �الفروع �من �قليل �عدد �يضم �الذي �ا��اص �البن�ي �بالقطاع �مقارنة �1300و�ذا
  .1و�الة�تتواجد����املدن�الك��ى �37و�الة�فقط�

و�ناك�مجموعة�من�العوامل�ال���أثرت�سلبا�ع���دور�القطاع�البن�ي�ا��اص�سواء�����عبئة��دخار�
 :أو����صنع�القروض�ونذكر�م��ا

 �1998عت���القطاع�البن�ي����ا��زائر�حديث�ال�شأة�حيث�أن�معظم�البنوك�ا��اصة�ظ�رت��عد�سنة. 
 ا��اصة�ع���تمو�ل�التجارة�ا��ارجية�ع���حساب�تمو�ل�املؤسسات�املنتجةاعتماد�البنوك�. 
 فقدان�الثقة����القطاع�البن�ي�ا��اص�الوط���خاصة��عد�فضيحة��ل�بنك�ا��ليفة�وتصفية�البنك�

 . 2003الصنا���التجاري�ا��زائري�سنة�
 و���ع����2003وللعلم�فغنھ�تم���ب��عتماد�من�سبعة�مصارف�ومؤسست�ن�ماليت�ن�منذ�سنة� 

خليفة�بنك�،�املصرف�التجاري�والصنا���ا��زائري،�الشركة�ا��زائر�ة�للبنك�مونا�بنك،�أر�و�بنك،�: التوا���
�بنك، �أن��ناشيونال �أ��در�ان �بنك، �ليو�ي �ميديت��انيات، �البنوك� ج��ال ��ل �أن �ع�� �يدل �و�ذا �بنك الر�ان

بن�ا�من��17لساحة�املصرفية�ا��زائر�ة�مقتصرة�ع��ا��اصة�ذات�رأس�املال�ا��زائري�تمت�تصفي��ا�وصارت�ا
 .سبعة�بنوك�عمومية�وخمسة�مؤسسات�مالية

 قابة�ع���النظام�البن�ي�ا��زائري و�ذا�مادفع�بالسلطات�النقدية�إ���تقو�م�نظام��شراف�والر  -

 .2املتعلق�بالنقد�والقرض�2003أوت��الصادر����03/11و�ذا�من�خالل��مر�

 ي�ب���توافر�ا�ح��� �ناك�ثالثة�شروط�ضرور�ة�أنوتأس�س�ع���ما�جاء�����ذا�املبحث��ست�تج� -

 :تن���أي�سياسة���دف�إ���إصالح�تحر�ر�القطاع�املا���وتتمثل��ذه�الشروط���

                                            
.12ره،�صصليحة�بن�ط��ة،�بوعالم�معو���،�مرجع�سبق�ذك� 1  
13.ص�مرجع�سابق،��ة،�صليحة�بن�ط  2  
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 .استقرار��قتصاد�الك�� -
 .التدرج����تطبيق�سياسة��صالح -
 .الرقابة�ا��يدة�ع���القطاع�املا�� -

��ذه �النقد��و�مقارنة �قانون �من �املمتدة ��صالحات �طيلة �ا��زائري �املصر�� �النظام �ع�� �الثالثة الشروط
  :إ���وقتنا�ا��ا���يمكن�مالحظة�ما�ي��) 1990(والقرض

�املصر��،� ��صالح �سياسة �نجاح �شروط ��عت���أ�م �والذي �الك�� �باستقرار��قتصاد �يتعلق �ما ففي
ا��زائر�ة�مع�وضعية�عدم��ستقرار��قتصادي�والسيا���،�و�التا���فلقد�تزامن�تطبيق��صالحات�املصرفية�

�الذي� ��ستقرار��م�� �عدم �وكذلك �ا���ومات �لتعدد �نظرا ��صالحات �تطبيق ��� �استمرار�ة ��ناك �تكن لم
  .صعب�من�دخول�املؤسسات�املالية��جن�ية�املجال�املصر���ا��زائري 

رج����تطبيق��صالحات�فقد�أظ�رت�دراسات�حول�تجارب�و�ال�سبة�للشرط�الثا�ي�واملتمثل����التد
�عض�الدول�أن��طالة�����صالحات�تؤثر�سلبا�ع���عملية�التحر�ر�املا���،�و�ال�سبة�ل��زائر�ف�ناك�تأخر����

سنة�من�انفتاح�النظام�املصر���ا��زائري�أمام�البنوك�ا��اصة�17تطبيق��صالحات�املصرفية�فبعد�حوا���
  .1الرئ�سية�للقطاع�املا���واملصر��من���شطة�÷ 90تزال���يمن�ع���أك���من العمومية�ال�فإن�البنوك

و�ال�سبة�للشرط�الثالث�واملتمثل����الرقابة�ع���القطاع�املا��،�حيث��عت����شراف�والرقابة�ا��يدة�
زمات�البنكية،�و�رتبط�أ�م�العوامل��ساسية�املساعدة�ع���نجاح��صالحات�املصرفية�و�عمل�ع���تفادي�� 

�ذا�العامل�با��كم�الراشد�والذي��عمل�ع���إرساء�إطار�مؤسسا�ي�فعال��ساعد�ع���نجاح��صالحات�املالية�
  :من�خالل�دوره���

 محار�ة�الب��وقراطية�والفساد -1
 حماية�املودع�ن�وحقوق�املسا�م�ن�الدائم�ن -2
 ضمان�التطبيق�الصارم�للعقود -3

�با��زائر،�فإن� �يتعلق �البنوك�وفيما �ع�� �الرقابة ��� �أدوات�قاصرة�وغ���فعالة �ا��زائر��ستعمل بنك
التجار�ة�العامة�وا��اصة،و�ذا�ما��سمح�ب��وز�العديد�من�قضايا��ختالس�وتحو�ل��موال�إ���ا��ارج�و�ذا�

  .ما�أث�تھ�فضيح���بنك�ا��ليفة�والبنك�الصنا���والتجاري�ا��زائري 

� �املا�� �النظام �يتمكن �وح�� �التنمية�وعليھ �تحقيق ��� �فعال �دور �لعب �من �ا��زائري واملصر��
  :�قتصادية�ودعم�النمو��قتصادي�ع���ال�يئات�املسؤولة�ع����ذا�القطاع�مراعاة�ا��وانب�التالية

 ي�ب���ع���السلطات�ا��زائر�ة��عز�ز�دور�الوساطة�املالية�ل�س�يل�نمو�القطاع�ا��قيقي�و�ذا� -1
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املالية�وتب���املز�د�من�إجراءات�التحر�ر�وخاصة����ما�يتعلق�بخوصصة�البنوك��باإلسراع����تطبيق��صالحات
  .�1جن�ية�مع��عز�ز�قدرة�ا���ومة�العمومية�وفتح�رأسمال�ا�أمام�ا��واص�و�س�يل�اعتماد�البنوك

  .والبنك�املركزي�����شراف�ع���القطاع�املا���تجنبا��زمات�البنكية

 متخصصة����تمو�ل��س�ثمارات�طو�لة��ملالبد�من����يع�إ�شاء�البنوك� -1
  2 .يجب�إعادة�تأ�يل�البنوك�وتوسيع�وظائف�ا -2
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ـــــــــخالص   : ة�ـ

�تطور  �ألي ��ساسية ��و�الرك��ة �لتجميع�واجتما���اقتصادي�ا���از�املصر�� �ف�و�املركز�الرئ���� ،
�العمومية، �واملؤسسات �والشر�ات ��فراد �من ��ئتمانية�املدخرات �ال�س�يالت �نحو�منح والقروض��وتوج���ا

�وآجال�ا �أنواع�ا ��قتصادية�بمختلف �القطاعات �أ�شطة �مختلف ��� ��س�ثمارات �تمو�ل ��� ��سا�م �كما ،
�النمو� �ال��وض�بمستلزمات �ع�� �املساعدة �أجل ��ذا�من �،��ل �ا��اص �والقطاع �اململوكة�للدولة و�جتماعية

 .�قتصادي�و�جتما��

نظرا�لأل�مية�الك��ى�ل���از�املصر���،�يجب�تكييفھ�مع��ل�املتغ��ات�والظروف�،�خاصة�مع�الدخول�
 .���اقتصاد�السوق��اقتصاد�لي��ا���حر،�الذي��ستد���رفع�القيود�ا���ومية�ع���تصرفاتھ�و�شاطاتھ

،��سي����شاطا��امن�قيود�كث��ة����فالتحر�ر�املا���سا�م����إصالح�النظام�املصر���الذي��ان��عا�ي�
�الوساطة �دور �لعب �من �البنوك �تمكن �املصرفية �تحر�ر�ا��دمات �أن �املالية�كما �والسوق �املؤسسات ،�ب�ن

�البنوك� �م�ام �ممارسة �من �أيضا �التجار�ة �البنوك �و�مكن ��سواق، ��ذه �لتنمية �املفضلة �الوسيلة باعتباره
  .الشاملة�رغم�عدم�استقرار�ا
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 :  خاتـــــــــمــــــــــــ

ٚڬ ڣال٘ڬ  ٜائ ٚيٚ املالي علګ الجهاٛ املصٚفي الج بعٖ تناڣلنا له٘ا املڤضڤٵ املعنڤڗ بـ" انعكاساػ التح
لګ مجمڤعغ من  ٚها، حين تڤصلنا  النتائٌ حاڣلنا اإلحاطغ بكل جڤانبڢ من خالڋ الفصڤڋ الثالثغ السالڀ ٗك

ٚضياػ من عٖمها.ننا اإلجابغ عن اإلشكاليغ العامغالت بڤاسطتها يمك ٙ صحغ الف ٚعيغ ڣاختبا  ، األسئلغ الف

ا هاما من النسيٌ ا ٚ فيڢحين تشكل املنظڤمغ البنكيغ جٜ ث ٚ بڢ ڣت ث ٗا كاڗ القتصادڬ ككل تت ، ڣ
ٙا بعيٖع املٖڥ علګ مختلڀ األنش ثا ٚڅ  ٚع العڤملغ قٖ ت ٙا ظاه عادع صياغغ انتشا ڗ  طغ االقتصاديغ، ف

ٚضتڢ العڤملغ قٖ ف٩ٚ الكثيڇ من التحٖياػ السيم ا أمام األنشطغ العالقاػ االقتصاديغ علګ النحڤ ال٘ڬ ف
ٛالغ املعڤقاػ املاليغ ڣالبنكيغ ٚٙ من القيڤد ڣ ، ڣالت تمثلـ أهږ مالمحها في االتجاه املًڈايٖ نحڤ التح

ٚيعيغ ڣالتنظيميغ الت كانـ  ٙحابغ ڣه٘ا ما مثل تغيڇا في التش تحڤڋ دڣڗ انطالځ الخٖماػ البنكيغ ألفاځ أكٌڇ 
، كما يعٖ التقٖم التكنڤلڤجي من أهږ العناصٚ الت ساهمـ في تفسيڇ مالمح يغطبيعغ الڤساطغ البنك

لګ املعامالػ االلكًڇڣنيغ ڣتڤسعـ ه٘ ٚيطغ البنكيغ الٖڣليغ، حين ساهږ في تحڤڋ عٖد كبيڇ من البنڤڅ  ه الخ
ٙع االلكًڇڣنيغ  عالبنڤڅ في استخٖام التجا ، مما أحٖف تغيڇا في أنما٭ العمل ڣتقٖيږ الخٖماػ البنكيغ املتطٙڤ

 البنكي علګ النحڤ ال٘ڬ باػ يهٖد الشكل التقليٖڬ للبنڊ.

نڢ نظام تمڤيل مڤجڢ نحڤ البنڤڅ  ٚڬ ب ٜائ ڣكغيڇها من دڣڋ العالږ النامي ، يتسږ النظام املالي الج
ٚه ه٘ا النمٰ التمڤيلي من مشاكل  يغلظ عليڢ ٚا ملا أظه ٚ ڣه٘ا هڤ اقتصاد االستٖانغ ، ڣنظ التمڤيل املباش

ٜ الخاصغ  ٜيادع االعتماد علګ قڤڥ السڤځ ڣالحڤاف صاٍل مالي ڣبنكي ل ٚ ب ٜائ الڤساطغ املاليغ  بمجاڋقامـ الج
ٚٙ املالي ڣالتخل٨ من كل أشكاڋ الكبح املالي.  لتبن سياسغ التح

ٚغږ   لګ الخبڇع للنهڤ٩ باألعماڋ ڣبال ٚيغ تفقٖ  ٜائ من اإلصالحاػ املطبقغ،فقٖ كانـ البنڤڅ الج
لګ  ٙأػ السلطاػ نفسها مٖعڤع  لګ اقتصاد السڤځ   ٚ ٜائ البنكيغ الت تتميڈ بالفاعليغ، ڣفي سياځ تحڤڋ الج

ٚڬ عٖع أشڤا٭ انطالق ٜائ ٛ املصٚفي الج  ا من االستقالڋ.عادع تنظيږ هياكلها االقتصاديغ، ڣقٖ قطع الجها

ٙ في  ٚيعيا ڣدعامغ أساسيغ  14/04/1990حين جا قانڤڗ النقٖ ڣالق٩ٚ الصاد ٙا تش طا ال٘ڬ يعتبڇ 
ٜع اإلنتاه ڣتحقيڄ  ٙسغ السياسغ التمڤيليغ،  نجاحڢللتڤقيڀ بيڗ أجه ٚيغ في مما ٜائ سساػ البنكيغ الج أدا امل

ٛم ڣحٖد دٙڣ النظام البنكي في التنظيږ الجٖيٖ لالقتصاد الڤ  طن ، ڣعليڢ ه٘ا القانڤڗ يشكل األساٝ الال
.  للتنظيږ النقٖڬ االقتصاد الڤطن

قٖ أصبحـ غيڇ ڣاضحغ بسبظ  90/10ال أنڢ يمكن القڤڋ أڗ الغايغ من قانڤڗ النقٖ ڣالق٩ٚ
االختالف امللحڤٱ بيڗ معاييڇ االقتصاد املالي للسڤځ ڣالسلڤڅ البنكي الناتٌ عن بنڤكنا ، فه٘ه األخيڇع غيڇ 

 ٚ ٚڥ من خالڋ األم ٜه بقڤانيڗ أخ ٜي لګ تع ٚڣ٭ العاديغ للنشا٭ ،مما أدڥ  ٙع علګ االستجابغ للش  01/01قاد
ٙ في  ٚڬ 27الصاد ٚ 2001فيف ٙ في  03/11م، ڣاألم ٚ  2003أڣػ  26الصاد ٚها األم خ ٙ في  10/04، ڣ  26الصاد

 سيڤاجڢ تحٖياػ كبيڇع في ، ڣه٘ا سعيا لتحقيڄ املعاييڇ العامليغ خاصغ أڗ االقتصاد الڤطن2010أڣػ 
ٚحلغ املقبلغ.  امل
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ٚيغ مڤاجهغ تلڊ التحٖياػ باتخاٗ الخطڤاػ املالئمغ  ٜائ ٜاما علګ البنڤڅ الج ڣمن هنا فقٖ أضحګ ل
ٚع للڤقڤف علګ قٖم  ٚا٭ في االقتصاد العالم بتحڤالتڢ ڣتغيڇاتڢ املًڈايٖع ڣاملستم الت تساعٖها علګ االنخ

ا ڣشمڤال املساڣاع مع البنڤڅ العامليغ سًڇاتيجيتها ڣانتهاه سياساػ أكٌڇ تطٙڤ عادع صياغغ  لڊ من خالڋ  ، ٗڣ
ع  فع كفا ٚ جڤدع الخٖمغ البنكيغ ٙڣ بهٖف التكيڀ مع االتجاهاػ اإلبٖاعيغ في العمل البنكي الٖڣلي ،ڣتطڤي

 ٜ ٙاتها التنافسيغاألدا مما يع  .ٛ قٖ

  :  اختبار الفرضيا

     ٙ ٚضياػ من عٖمها كما يلي : ڣمن خالڋ ما سبڄ يمكننا اختبا  صحغ الف

 الفرضي األولى: 
ٙڬ  - سساػ العڤملغ االقتصاديغ سڤا في الجانظ النقٖڬ، املالي ڣالتجا  تعتبڇ املباد الت تعمل عليها م

ٚ املالي في  ٚي ٚعـ من ڣتيڇع تطبيڄ سياساػ التح ٚضـ ڣس ٙ العالقغ التكامليغ ، من أهږ العڤامل الت ف طا في 
 دڣڋ العالږ.

لغا مختلڀ  - لګ عڤملغ النشا٭ االقتصادڬ، ڣ  ڣهي صحيحغ، بحين أدڥ التطٙڤ ال٘ڬ شهٖه العالږ 

ٙاػ، ڣالتڤحيٖ في السياساػ النقٖيغ ڣاملاليغ  ٝڣ األمڤاڋ ڣاالستثما ٚكغ ٙ ٙجيغ، ڣح ٙع الخا القيڤد علګ التجا
نڢ  ٚاف ك كياڗ ڣاحٖ تحكمڢ قڤانيڗ تعتمٖ ڣالتطٙڤ في نظږ االتصاالػ ڣاملعلڤماػ جعل العالږ املًڈامن  األط

، ڣصنٖڣځ النقٖ  سساػ الٖاعمغ لها املتمثلغ في كل من البنڊ العالم علګ قڤڥ السڤځ االقتصاديغ ڣتعتبڇ امل
لڊ  ٙع من أهږ الٖعائږ األساسيغ الت يقڤم عليها النظام االقتصادڬ الجٖيٖ، ٗڣ الٖڣلي ڣاملنظمغ العامليغ للتجا

لڊ من خالڋ البڇامٌ الت للٖٙڣ التسييڇڬ ال٘ڬ تقڤم  بڢ إلعادع تنظيږ العالقاػ االقتصاديغ الٖڣليغ، ٗڣ
ٚيع ڣتيڇع انٖماجها في االقتصاد العالم من خالڋ  تعمل علګ تنفي٘ها في مختلڀ الٖڣڋ األعضا ڣه٘ا التس

ٚ املالي. ٚي  ف٩ٚ سياساػ التح

 :  الفرضي الثاني

ٚفـ ت ٚيغ ع ٜائ صاٍل املنظڤمغ البنكيغ الج صٖاٙ العٖيٖ من مسيڇع  ٚفـ  ا نڤعيا لكڤنها ع طٙڤ
ٚڬ. ٜائ ٚ أدا النظام البنكي الج يجابي في تطڤي  القڤانيڗ االقتصاديغ ڣالبنكيغ ڣالت كاڗ لها انعكاٝ 

ٚها األڣڋ، حين يعتبڇ صٖٙڣ قانڤڗ النقٖ ڣالق٩ٚ  ٚضيغ صحيحغ في شط ڣالتعٖيالػ  90/10ه٘ه الف
ٚ لالنتقاڋ من تجسيٖ عمليغ اإلصالحاػ االقتصاديغ الت ڣضعتها االالحقغ لڢ بمثابغ الڤثنيغ النڤعيغ في  ٜائ لج

عطا املهام  ، حين جا قانڤڗ النقٖ ڣالق٩ٚلګ اقتصاد السڤځ اقتصاد مخطٰ  ٛ البنكي ڣ إلصاٍل الجها
ٙيغ ، ڣك٘ا تحٖيٖ العالقغ بصفغ ڣاضحغ  ٜڬ ڣالبنڤڅ التجا ٚك ٜينغ العمڤميغ البنڊ امل الحقيقيغ لكل من الخ

ٙڬ  بيڗ ٙيع اإلصاٍل الجا صاٍل النظام البنكي من أهږ مشا مختلڀ الفاعليڗ في النظام البنكي ڣاملالي، ڣيعتبڇ 
ٚڥ ڣتستمٖ عمليغ اإلصاٍل البنكي أهميتها  ٚ ضمن مجمڤعغ اإلصالحاػ االقتصاديغ األخ ٜائ ٚتها في الج مباش
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ٚكائها كڤڗ القطاٵ البنكي يشكل أحٖ أهږ العڤامل الت تحٖد مستقبل العالقا ٚ ڣش ٜائ ػ االقتصاديغ بيڗ الج
ا في نطاځ ضيڄ التطبيڄ بيڗ مجمڤعغ من املتعامليڗ، بل أصبح  االقتصادييڗ، فالعمل البنكي لږ يعٖ محصٙڤ
ٚڣف املالئمغ الت  سساػ ڣاملنظماػ علګ اختالفها ڣهڤ يسعګ لتڤفيڇ الظ ٚاد ڣامل ٚ في سلڤكياػ األف ث قطاعا ي

ٙڬ إلحٖاف التنميغ االقتصاديغ.تسمح لالقتصاد بالتطٙڤ ڣالنم ٚڣ ٙ الض ٚا  ڤ ڣتحقيڄ االستق

حٖاف عالقغ جٖيٖع بيڗ مكڤناػ املنظڤمغ  ڣمن أهږ النقا٭ الت تضمنتها قانڤڗ النقٖ ڣالق٩ٚ، هڤ 
ٚڥ، حين أصبحـ البنڤڅ بمڤجظ  سساػ االقتصاديغ العمڤميغ من جهغ أخ البنكيغ من جهغ، ڣبيڗ امل

ٚڣ٩ ا من خالڋ جمع الڤدائع ڣتعبئتهاڤساطغ املاليغ سڤ القانڤڗ تطلع بٖٙڣ مهږ في ال ، أڣ في مجاڋ منح الق
ٚ أهمها فيما يلي: ٙاػ ڣبه٘ا جا قانڤڗ النقٖ ڣالق٩ٚ بمجمڤعغ من التٖابيڇ ن٘ك  ڣتمڤيلها ملختلڀ االستثما

 ي تمڤيل ، بقيامها بالڤساطغ املاليغ فٜيادع فعاليتها في النشا٭ البنكيتعٖيل مهام البنڤڅ العمڤميغ ل -

لغا التخص٨ في النشا٭ البنكي، ڣتشجيع البنڤڅ علګ تقٖيږ منتجاػ ڣخٖماػ  لڊ ب ، ٗڣ االقتصاد الڤطن
بنكيغ جٖيٖع، ڣدخڤڋ األسڤاځ املاليغ ڣمڤاجهغ املنافسغ نتيجغ انفتاٍ السڤځ البنكيغ علګ القطاٵ الخاص 

.  الڤطن ڣاألجنب

ٙه  - ٚم السلطغ النقٖيغ ڣاعتبا ٜائٚ" ه ٚڬ ال٘ڬ أصبح يسم "بنڊ الج ٜائ ٜڬ الج ٚك  اعتال البنڊ امل

لګ قيقيغ مستقلغ عن السلطاػ املاليغسلطغ نقٖيغ ح ٙع ڣتڤجيڢ السياسغ النقٖيغ في البالد،  دا ، حين يتڤلګ 
ٙتڢ  دا لڊ بظهٙڤ هيئاػ جٖيٖع تتڤلګ تسييڇ البنڊ ڣ عادع تنظيميغ، ٗڣ ٚاقبتڢ. جانظ   ڣم

 تعٖيل دٙڣ السڤځ البنكيغ في تنميغ ڣتمڤيل االقتصاد الڤطن ڣفتحڢ أمام البنڤڅ الخاصغ ڣالبنڤڅ  -

ٜاڣلغ أنشطتها البنكيغ.  األجنبيغ مل

يجابيغ قانڤڗ النقٖ ڣالق٩ٚ لږ تكن مطلقغ بل هي نسبيغ،  ٚها الثاني فه خاطئغ، حين   أما في شط

فالٝ بنڊ الخليفغ  لګ  ٙاجع  ٙڬ ڣالت تعٖ بمثابغ الصٖمغ ڣاالنتكاسغ الت ڣه٘ا  ڣالبنڊ الصناعي ڣالتجا
ٚ السڤځ البنكي ڣاملنافسغ  ٚي ٙ تح ٚػ فيڢ بڤاد ٜائٚ، ففي الڤقـ ال٘ڬ ظه شهٖها القطاٵ البنكي الخاص في الج
ٙيجيا ڣتحتل مساحغ معقڤلغ ڣبٖأػ حصتها السڤقيغ في  ڣبٖأػ البنڤڅ الخاصغ الڤطنيغ ڣاألجنبيغ تتمڤقع تٖ

ڋ علګ املتعامليڗ االقتصادييڗ جا اإلعالڗ عن 2002عام %12النمڤ حين بلغـ  ٚػ عالماػ التفا ، ڣظه
ٚاجعا،  ٚيغ ت ٜائ لګ نقطغ البٖايغ، فشهٖػ الساحغ البنكيغ الج ين ليعيٖ الڤضع  فالٝ البنكيڗ امل٘كٙڤ

ٜعـ ثقغ الجمهٙڤ ڣاملتعامليڗ االقتصادييڗ في القطاٵ البنكي الخاص الڤطن ٜع  ڣاألجنب بشكل عام، ڣعاد ڣت
ٚاجعـ املنافسغ في السڤځ البنكي  لګ سابڄ عهٖه بهيمنغ البنڤڅ العمڤميغ علګ النشا٭ البنكي ڣت األمٚ 
ٛ البنكي تتميڈ بالغمڤ٩ ڣتٖاخل الصالحياػ بيڗ مختلڀ  لګ أڗ قڤانيڗ املنظمغ للجها ٚڬ، باإلضافغ  ٜائ الج

ٚاطيغ ڣمحٖڣديغ البنڤڅ كما تتميڈ ه٘ه األخيڇع بضعفها من ح اتها البيڇڣق ٚا ج ٚأٝ ماڋ ڣالتعقيٖاػ في  ين ال
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ٙاػ ها في تمڤيل االستثما ٚڬ تتمثل في غياب الشفافيغ في دٙڣ ٜائ ٛ البنكي الج ، ڣلعل املعضلغ الت تڤاجڢ الجها
الػ حڤڋ أنشطتها في مڤاجهغ الغيڇ ٍٚ الكثيڇ من التسا  .معاملتها مما يط

 :  الفرضي الثالث

ٛ املصٚفي.ڗ التحٖياػ  يجابي علګ الجها ٚيغ كاڗ لها انعكاٝ  ٜائ  الت ڣاجهتها املنظڤمغ البنكيغ الج

ٚضيغ خاطئغه٘ه  يجابيغ فقٰ بل الف ، كانـ التحٖياػ الت ڣاجها الجهاٛ البنكي لږ تكن لها انعكاساػ 
ڗ التغيڇاػ البنكيغ العامليغ الت حكمتها العڤملغ املاليغ علګ النظام البنكي  تڤسعـ ڣأصبحـ سلبيغ عليڢ، 

ٚڬ  ٜائ ٚ في تطبيڄ مجمڤعغ من اإلصالحاػ االقتصاديغ من٘ بٖايغ عقٖ التسعيناػ الج ٜائ ٚعـ الج ، حين ش
لګ اقتصاد السڤځ، ڣتقل ٙجغ من أجل تغييڇ نمٰ تسييڇ االقتصاد، من االقتصاد املخطٰ أڣ املڤجڢ  يل د

ٙع الخاصغ فصاٍ املجاڋ للمباد الحاػ جميع القطاعاػ ، حين مسـ اإلصتٖخل الٖڣلغ في االقتصاد، ڣ
قانڤڗ النقٖ ڣالق٩ٚ ، شهٖ القطاٵ املالي ڣالبنكي أڣلګ اإلصالحاػ باعتماد ڣكغيڇه من القطاعاػ االقتصاديغ،

ٚيل ٚيغ أكبڇ للبنڤڅ في 1990في اف عطا ح ، ڣلقٖ كاڗ الهٖف االسم للقانڤڗ تنظيږ القطاٵ البنكي ڣاملالي، ڣ
ٙسغ الڤظيفغ البنكيغ  .مما

 نتائج البحث: 

سساػ الٖاعمغ لها غلګ  ٙأسها العڤملغ االقتصاديغ ڣامل ساهمـ املتغيڇاػ االقتصاديغ الٖڣليغ ڣعلګ 
لګ اقتصاد السڤځ ڣه٘ا  ٚحلغ انتقاليغ  ٚف م ٚف الٖڣڋ الت تع ٚ املالي ڣالبنكي من ط ٚي انتهاه سياساػ التح

 اد العالږ.خالڋ القيڤد الت ڣضعها علګ ه٘ه الٖڣڋ لالنٖماه في اقتص

لڊ أڗ االنفتاٍ علګ  ٜيٖا من التحٖياػ ٗڣ ٍٚ م ٜيٖا من الفٚص كما يط ٍٚ م ٚيٚ املالي يط ڗ التح
ع القطاٵ املالي ڣانخفا٩ تكلفغ التم ٙفع كفا لګ  دڬ  ٙتفاٵ االحتياطاػ األجنبيغاألسڤاځ العامليغ ي ، ڤيل ڣا

 ٚ لګ جملغ من املخاط ٚضغ  ٜعغ ڣلكنڢ في الڤقـ نفسڢ يجعل الٖڣلغ مع ٜع ٚأسماليغ امل تتمثل في التٖفقاػ ال
ٙع . ٛماػ ڣدخڤڋ األمڤاڋ الق٘ ٛ البنكي املحلي لأل ٙ ڣتع٩ٚ الجها ٚا  لالستق

ع منها ڣالناميغ علګ حٖ  تشكل الخٖماػ املاليغ قطاعا كبيڇا ڣمتناسيا في جميع االقتصادياػ املتطٙڤ
ٙع الخٖماػ املاليغ ڣالبنكيغ بالنمڤ املً ٙ الڤاسعسڤا ، ڣقٖ بٖأػ تجا ٚ املالي  ڈايٖ بسبظ االنتشا ٚي لسياسغ التح

ٙڬ  ٙ املحليغ .ڣالتجا طا ٚه بالبنڊ من  ٙ العڤملغ البنكيغ الت تمثل حالغ كڤنيغ فاعلغ ڣمتفاعلغ تخ  ، ڣانتشا

ٚئيس  ألڬ اقتصاد في العالږ غيڇ  ٚياڗ ال ٛ البنكي الش ٚتڢ  أڗيعتبڇ الجها ٗلڊ يتڤقڀ علګ مٖڥ مساي
ٚعغ.للمستجٖاػ من حين ن ٙاه التقنياػ لتسڤيغ املعامالػ بس د  ڤعيغ الخٖماػ ڣ

ٜاڋ بعيٖا عن املستڤڥ املطلڤب ڣالڤاقع خيڇ  ال أنڢ ال ي ٚفها القطاٵ البنكي  ٙغږ كل اإلصالحاػ الت ع
ٚأٝ ماڋ مح فالٝ من البنڤڅ الخاصغ ب ٙتفاٵ محافٴ ليدليل علګ ٗلڊ ك الٖيڤڗ ، ڣاختالٝ األمڤاڋ ڣا



ـــــــــــــاتمـــــــ عامـــــــــــــخ  

 

54 

 

، ه٘ه الڤضعيغ الت نتجـ عن ضعڀ أدا البنڤڅ ڣمحٖڣديتها لج٘ب الڤدائع املعٖڣمغاملشكڤڅ فيها أڣ 
ٚاػ مع غياب الڤعي البنكي.  ڣاملٖخ

 توصيا البحث: 

ٙاسغ حاڣلنا ڣضع بع٬ االقًڇاحاػ ڣالتڤصياػ  ا علګ النتائٌ الت تحصلنا عليها في ه٘ه الٖ بنا
ٚيغ في ظل ٜائ ٚ املالي ڣالبنكي. للتحسيڗ من أدا املنظڤمغ البنكيغ الج ٚي ٙ الڤاسع لسياساػ التح  االنتشا

ٚڣضغ علګ املنظڤمغ املاليغ عامغ ڣالجهاٛ البنكي خاصغ التفكيڇ في السبل  ملڤاجهغ التحٖياػ املف
ٙأٝ مالها  ٙاتها التنافسيغ ، من خالڋ تقڤيغ  ٜها ڣدعږ قٖ ٚاك ٜ مكانغ البنڤڅ ڣتقڤيغ م ٜي ڣاآللياػ الكفيلغ بتع

لګ البنڤ   څ الشاملغ.ڣتحڤلها 

ٙاػ العامليڗ  لڊ لتنميغ مها ٙيظ ٗڣ النهڤ٩ بعملياػ التحٖين ڣاستخٖام التكنڤلڤجيا ڣالًڇكيڈ علګ التٖ
ٚڬ خصڤصا في  ٚ البش ٙ في العنص ٛيادع االستثما ٙ البنكيغ علګ مستڤڥ عالم من خالڋ  عٖاد الكڤاد بالبنڤڅ ڣ

ٚ ڣالعمل مجاالػ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاالػ ڣج٘ب الخبڇاػ العل ٙع البنڤڅ ڣفڄ الفك ميغ ڣالعمليغ لغٖا
 املالي ڣالبنكي الحٖين.

ٚع في مجاڋ  ٚيغ نحڤ استخٖام اسًڇاتيجياػ ڣسياساػ مبتك ٜائ البٖ من اتجاه العٖيٖ من البنڤڅ الج
ٛماػ. ٙع األ دا ٙع علګ  ٙع املڤجڤداػ ڣاملطلڤباػ ڣتنميغ القٖ دا ٚ ڣ ٙع املخاط  دا

 :  آفاق الدراس

ٙڅ أڗ هناڅ نا اإلتمام بكل جڤانظ ه٘ا املڤضڤٵ ٙغږ أننا سعي ٙسها ال أننا نٖ بع٬ النشا٭ لږ نٖ
ٙاسغ ڣالت يمكن أڗ تكڤڗ انطالقا لبحڤف قادمغ. ٚها حقها من الٖ ٚڥ لږ نڤف  ڣأخ

ٚ املالي - ٚي ٛماػ املاليغ في ظل سياساػ التح  .اسًڇاتيجياػ التصٖڬ لال

ٜائٚ.ڣاقع أدا القطاٵ البنكي الخاص في تمڤيل التنم -  يغ في الج

ٚ ڣاسًڇاتيجياػ تفعيل أدائها. - ٜائ فاځ البنڤڅ في الج  ڣاقع ڣ
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

56 

 

 

 أوال: الكتب: 

بنكي،/ 01 ، اقتصاد نقد  ، الطاه لط ائ ، الج عا الجامعي ا املطب  .2012، 1دي

اهي/ 02 ، ب اتها، الجا العيسا ك النظام الجديد  خ ،م بي مستقبل التنمي الع للتجا العاملي 
، بي حد الع اسا ال  .1997، بير د

يد مصطفى/ 03 في، محمد عبد املنع عقير،، حمد ف املص سس شباب  االقتصاد النقد  م
، ،القاه  .2000 الجامع

04 /، د ، األ ف اإلسالمي ، املصا ن  .2008حمد سليما حصا

ا بن / 05 يع ،قد ش الت اي للنش  ، دا ال النم االقتصاد  .2012، عما ،تط النظام املالي 

مضا/  06 ، االتجاها املعاص في  محف، ياد  د ، داج النش ائل للطباع  ، دا   البن
،  .2000عما

07 / ، ،الدا الجامعي خصخص البن ،اندما  ي طا عبد العا  .2000 ،اإلسكند

ا املا، سعيد النجا/ 08 س بي-السياسا املالي   .1994-مص، صند النقد الع

09 /، يص ي ق يع، صبحي تاد الت بي للنش  ،دا النهض الع البن د  ، النق  . 1984بير

10  /، يا النظ سسا  اس تحليلي للم في، د املص في ،االقتصاد النقد  دا الفك  مح خل ت
ي،1لجامعي،طا  .2011،اإلسكند

يع، ،البن دا محمد عبد الفتاح الصيرفي،/  11 الت  .2006، عما دا املناهج للنش 

12  /، شد شيح ، مصطفى  ، دا الجامع الجديد للنش القاه االئتما ف  املصا د   .1999النق

13 /، حمد حشي ، عام  املا د  ـالدا  اقتصاديا النق  .1993، بير، الجامعي

14 /، احد العف الجا عبد ال مل  (، الع الف ، )التحديا  لي القاه  .2005مكتب مد

، عبد هللا،/ 15 مل املالي  غال يع األنظمالع الت سامل للنش  ،دا  بي في الع  .2014، 1ط، املص

ساسيا / 16  ، يا .مكتب عبد اللطي مصطفى. محمد بن ب ا املالي اقتصاديا األس النظام املالي 
،ط ي  . 2015 ،1حسي العص



 

57 

 

، دا عبد الغفا حنيفي،/ 17 ، القاه ف ،الدا الجديد للنش  . 2002املصا

18 /، ، دا حني ، محاسب املنش املالي ، عبد هللا نعم جعف  .  1996 عما

اقتصا/ 19 مل  ،عبد املطل عبد الحميد،الع ي ، اإلسكند ،الدا الجامعي  .2005-مص ديا البن

20  /، ، دا املستقبل، القاه مل املالي كي، الع  .1999م 

21 /، جي ،العمليا البنكي الخا ا هي ال ، ،2دا املناهج،ط خالد   . 2005عما

، دا / 22 في للط املحاسبي الحديث مي عبد هللا، العمليا املص يع، خالد  الت ، ائل للنش   عما
1992 . 

 امللتقيات واملؤتمرات: ثانيا : 

01 /، ائ في في الج ، تحدي القطاع املص اب لي الحا ع تم الد صالحمداخل في امل في  ،  النظام املص
، اهن ا العاملي ال ائ في ظل التط باح، الج ، جامع قاصد م  .2005قل

تم /  02 ،امل ي ائ ياد القد التنافسي للبن الج لي ل في ك املص ي املالي  ، التح مي ب محمد  ب
لي الثاني ح  باح، صالحالعلمي الد ائ جامع قاصد م في الج ما -12-11،قل النظام املص

2008. 

 .األطروحاتالرسائل  ثالثا: 

ه/  01 اد م م في في تنشي س ، لهام ط اد الجها املص ك تخ ماستر، املالي األ ، م
بي ال  .2016، تبس، يتبسيجامع الع

بي عبد املال/ 02 ك  ،يماعيسا ، خ ،م ائ اس حال الج ي املالي عل النم االقتصاد د ث التح
ال تخ لنيل شهاد املاستر،  .2015ـ، سعيد، جامع الدكت الطاه م

ي/ 03 ي في طا اقتصاد الس ، شيد د ائ في الج م املص اه-ستراتجي تكي املنظ -سال دكت
ائ  .2006، جامع الج

اه/ 04 سال دكت ي  ائ م البنكي الج انعكاسات عل املنظ ي املالي  ، التح جامع محمد -ا فضيل
ق ،، ب دا م  2016 ب

، صليح/ 05 ش ي، بن طلح عالم مع في في  ب ي املص ائ صالحد التح ،جامع الج في م املص  املنظ
 .جامع املدي

06 /، ي ياد القد التنافسي  عبد القاد ب في  ي الخدما املص متطلبا تط في  ي املص التح
ي ائ ائ-للبن الج  .2005سال دكتراه جامع الج



 

58 

 

خات/ 07 ل اقتصاد الس ، نجي ب االنتقا  في في عملي التح االقتصاد  ك  د الجها املص م
ائ، تخ ماجستر  2003، جامع الج


